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Inleiding 
 

Mijn keuze voor het maken van een  scriptie die handelt over broers en  zussen  (brussen) van een 

persoon met een beperking ligt voor de hand, daar ik zelf een brus ben. Mijn broer, nu 27 jaar, heeft 

een verstandelijke beperking en vertoont gedragsproblemen. Hij verblijft sinds de  leeftijd van acht 

jaar in een residentiële voorziening en komt elk weekend naar huis. Vanuit mijn eigen ervaringen als 

brus groeide een interesse om te onderzoeken hoe andere brussen het ervaren om brus te zijn.   

In mijn eigen omgeving heb ik gemerkt dat er niet veel begeleiding of methodieken voorhanden zijn 

voor het omgaan met brussen. In de begeleiding die mijn ouders kregen vanuit de voorziening was er 

nauwelijks aandacht voor de andere kinderen van het gezin. Als kind, en later in mijn puberteit, heb 

ik het als een gemis ervaren mijn gevoelens en verhaal niet kwijt te kunnen, zonder daarmee mijn 

ouders  te belasten.  Ik heb  ervaren dat  er  te weinig  geluisterd wordt naar het perspectief  van de 

broer  of  zus  van  een  persoon met  een  beperking  en  dat  hulpverlening  vooral  gericht  is  naar  de 

ouders  en  het  kind met  een  beperking.  In  een  verslag  leest men  bijvoorbeeld:  ‘de  zus  heeft  het 

steeds moeilijker’ maar verder wordt daar niets mee gedaan. Het is ook zo dat de opvattingen van de 

ouders kunnen verschillen van die van de brussen. Vanuit deze bevindingen  is de  idee gegroeid om 

me in mijn onderzoek hoofdzakelijk op de brussen zelf te richten en hun stem te laten horen. Nog al 

te vaak zijn het de ouders die praten over de brus, in plaats van de brus zelf. De brussen moeten dus 

aan het woord komen en een stem krijgen, zij zijn deskundige in hun eigen beleving. 

 

Via Prof. Dr. G. Van Hove werd ik in contact gebracht met mevrouw Riet Steel, onderzoekster van het 

brussen‐onderzoeksproject  aan  de  Hogeschool  Gent  ‐  Departement  Sociaal  Agogisch  Werk.  De 

hoofddoelstelling  van het onderzoeksproject  van  de Hogeschool Gent  is het ontwikkelen  van  een 

ondersteuningsplan voor de begeleiding van brussen  in gezinnen met een kind met een beperking. 

De gezinnen die meewerken aan dit onderzoek komen voornamelijk uit Oost‐Vlaanderen en werden 

aangesproken  via  verschillende  selectiekanalen.  Deze  zijn  een  thuisbegeleidingsdienst,  een 

dienstverleningscentrum, het Brussenplatform en De Gezinsbond.  

 

Voor de vormgeving van mijn idee om een scriptie te maken over broers en zussen van een persoon 

met een beperking kon  ik dus  terecht bij mevrouw Riet Steel. Samen besloten we dat  ik met mijn 

scriptie kon aansluiten bij hun onderzoek en meer bepaald  in volgend opzicht.  In de gezinnen die 

deelnemen aan hun onderzoek is het zo dat telkens één van de broers of zussen van de persoon met 

een handicap bevraagd wordt, dit uit vier verschillende transitiemomenten  in hun ontwikkeling. De 

eventuele andere broers of  zussen binnen de gezinnen worden door hen niet bevraagd. Uit al de 
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gezinnen waar  zij  langs  komen  zijn  er  vier  gezinnen  geselecteerd met meer  dan  één  brus.  Er  is 

gekozen  voor  brussen  van  verschillende  leeftijden  –  één  brus  uit  elke  transitieperiode  van  het 

brussenonderzoeksproject  ‐  die  bereid  waren  om  deel  te  nemen  aan mijn  onderzoek.  Op  deze 

manier  kan  er  een  globaler  beeld  gevormd  worden  van  dat  specifieke  gezin  en  kunnen  de 

bevindingen van de brussen onderling vergeleken worden. Mijn onderzoek heeft echter een andere 

doelstelling dan het onderzoek van de Hogeschool Gent. Met mijn onderzoek wil  ik de beleving die 

deze vier brussen hebben ten aanzien van hun broer of zus met een beperking  in kaart brengen en 

heb ik niet zozeer de bedoeling om een ondersteuningsplan voor gezinsbegeleiders op te stellen.  
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1. Situering, probleemstelling en onderzoeksvraag 
 

1.1 Situering 
 
Er is heel wat literatuur te vinden in verband met kinderen met een beperking en hun gezin. Hierbij 

gaan onderzoekers er vaak vanuit dat een kind met een beperking een negatieve factor zou zijn voor 

het gezin. Onderzoek waarin men zich  richt  tot het  in kaart brengen van de effecten van een kind 

met een beperking op de andere broers of zussen focust voornamelijk op de negatieve uitkomsten 

zoals gedragsproblemen, depressie, eenzaamheid,… (Stoneman, 2005; Cuskelly 1999). Guite, Lobato, 

Kao & Plante (2004) stellen vast dat wanneer het over brussen gaat, het meestal de ouders zijn die 

men aan het woord  laat over hun zoon of dochter. Ze geven ook aan dat ouders en brussen vaak 

andere opvattingen en perspectieven hebben over het kind met een beperking  in hun gezin. Deze 

bevindingen wijzen erop dat het belangrijk  is om  informatie van de brus zelf  te verkrijgen wil men 

geen vertekend beeld hebben van de beleving van het brus  zijn. Furman  (in Guite,  Lobato, Kao & 

Plante,  2004)  geeft  aan  dat  hulpverleners  er  niet mogen  vanuit  gaan  dat  de  bevindingen  van  de 

ouders  automatisch  overeenstemmen met  hoe  de  brus  bepaalde  zaken  ervaart. Men moet  hier 

voorzichtig in zijn en de discrepanties tussen beide partijen proberen achterhalen. Stalker en Connors 

(2003) geven in hun onderzoek het volgende aan: “Early accounts of siblings’ views and experiences 

usually relied on parental or professional perspectives, failing to ask the children for their own views, 

and many painted a fairly gloomy picture of the relationships involved” (p. 220).  

 
Wanneer ouders erkennen dat hun kind een beperking heeft dan betekent dit vaak het begin van een 

verloop met ups en downs. Zowel de ouders als de brussen krijgen te maken met een verwerking en 

een aanpassing waar ze door moeten wanneer ze een kind met een beperking  in het gezin hebben 

(Mulroy, Robertson, Aiberti, Leonard & Bower, 2008). De impact ervan op het gezin is afhankelijk van 

bepaalde  factoren  zoals de  aard  van de beperking, het welbevinden  van de ouders, de mate  van 

ondersteuning  door  het  sociale  netwerk  en  door  hulpverleners,  sociaal‐economische  status,… 

(Muroy et al., 2008; Opperman & Alant, 2003).  

 
Giallo & Gavidia‐Payne (2006) rapporteren in hun onderzoek dat de mate van aanpassing van de brus 

samen hangt met de relatie tussen de ouders, de ouders hun coping‐vaardigheden, hoe de ouders er 

zelf mee omgaan,… Er kan stress ervaren worden door de broer of zus met een beperking maar ook 

door de globale gezinsomgeving. Het moeilijke temperament waarvan soms gesproken wordt bij de 

brus kan ook geassocieerd worden met de ouders hun aanpassingsmogelijkheden. Giallo & Gavidia‐

Payne halen ook de sociaal leren theorie aan: als ouders er ‘goed’ mee omgaan dan kunnen zij model 
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zijn  voor  hun  andere  kinderen.  Zij  pleiten  er  dan  ook  voor  om  de mate waarin  de  brus  zich  kan 

aanpassen  aan het  kind met  een beperking  in de  gehele  context  van het  gezin  te plaatsen. Deze 

bevindingen worden ook bevestigd door Opperman & Alant  (2003) en   Lobato & Kao  (2002). Deze 

laatste voegen hier nog aan toe dat de mate van kennis over de beperking van hun broer of zus een 

invloed heeft op de verwerking en op hun beleving. Opperman & Alant  (2003)  rapporteren  in hun 

onderzoek dat brussen ambivalente gevoelens hebben  ten aanzien  van hun broer of  zus met een 

beperking. Hun  gevoelens  situeren  zich op  een dynamisch  continuüm.  Soms hebben  ze negatieve 

gevoelens en dan weer positieve, en dit kan van moment tot moment verschillen. In hun onderzoek 

berichten  zij  over  gevoelens  van  jaloersheid  en  kwaadheid  wat  op  zich  kan  leiden  tot 

schuldgevoelens omdat men bijvoorbeeld kwaad was op hun broer of zus. Zij kunnen ook het gevoel 

hebben dat er aan hun behoeften geen aandacht besteed wordt en dat de moeite die zij doen om 

om te gaan met hun broer of zus geen erkenning krijgt. Brussen kunnen, volgens Opperman en Alant 

(2003), ook gevoelens van  isolement en eenzaamheid ervaren. Lobato & Kao  (2002) geven aan dat 

sommige brussen worden ingeschakeld in de zorg voor hun broer of zus met een beperking en dat dit 

extra last met zich meebrengt.  

 

Uit dit literatuur (Stoneman, 2005; Opperman & Alant, 2003; Boyce & Barnett, 1993) blijken factoren 

zoals geslacht, leeftijd, geboorteorde,… ook invloed te hebben op de aanpassingsmogelijkheden van 

de brussen. Zo  zal bijvoorbeeld het gedrag en de mate van aanpassing van brussen van ongeveer 

dezelfde leeftijd als hun broer of zus met een beperking meer beïnvloed worden. Brussen waarbij er 

meer  leeftijdsverschil  is  met  hun  broer  of  zus  met  een  beperking  zouden  minder  problemen 

ondervinden. Stoneman  (2005) voegt hieraan  toe dat de  relatie van brussen met hun broer of zus 

met  een  beperking  varieert  naargelang  de  leeftijdsfase waarin  zij  zich  bevinden  namelijk  vroege 

kinderjaren, adolescentie, volwassenheid. Ze vermeldt hierbij dat onderzoek waarbij rekening wordt 

gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen vereist is. Ook de aard van de beperking zou een 

invloed  hebben  op  de  beleving  en  de  mate  van  aanpassing  van  de  brussen.  Wanneer  het 

bijvoorbeeld  gaat  om  een  kind  met  het  syndroom  van  Down  dan  zou  dit  minder 

aanpassingsproblemen  geven  dan  wanneer  het  gaat  over  een  kind  met  pervasieve 

ontwikkelingsstoornissen (Fisman, Wolf, Ellison & Freeman, 2000). 

 

De  literatuur  die  terug  te  vinden  is  in  verband met  broers  en  zussen  van  een  persoon met  een 

beperking  gaat  overwegend  over  kinderen. Wanneer  het  gaat  over  volwassen  brussen  dan  is  de 

literatuur  zeer  schaars.  Enkele  auteurs  zoals  Harland  &  Cuskelly  (2000)  en  Greenberg,  Seltzer, 

Orsmond & Wyngaarden Krauss (1999) deden echter wel onderzoek naar de beleving van volwassen 

brussen. Harland &  Cuskelly  (2000)  berichten  over  een  aantal  thema’s  die  aan  bod  komen  in  de 
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bevindingen  van  deze  brussen.  Volwassen  broers  en  zussen  van  een  persoon met  een  beperking 

worden  geconfronteerd met  een  aantal  typische  vragen  en  thema’s waarmee  andere  volwassen 

broers of  zussen niet  te maken  krijgen. Wanneer  volwassen brussen een  job  zoeken, een partner 

ontmoeten, het huis uit gaan,… kan het moeilijk zijn om de eigen belangen af te wegen aan die van 

hun broer of zus. Hierbij duiken vragen op zoals ‘hoe zal mijn partner reageren op mijn broer of zus?’, 

‘hoeveel  contact  zal  ik  blijven  behouden  met  mijn  broer  of  zus?’,…    Wanneer  de  brussen  zelf 

kinderen krijgen worden zij geconfronteerd met thema’s zoals genetische factoren, de relatie van de 

eigen kinderen  ten opzichte van de broer of zus met een beperking,… De brussen moeten  in deze 

fase van hun  leven een evenwicht vinden tussen hun eigen gezin of  leven en dat van hun broer of 

zus. Wanneer de eigen ouders dan ook nog eens ouder worden of overlijden dan komen zij voor de 

vraag te staan of ze een rol kunnen en willen spelen  in de zorg voor hun broer of zus en of zij die 

extra zorg er bij willen nemen (Heller & Factor, 1988; Seltzer, 1993 in Rimmerman 2001).  

 

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvraag 
 
Vanuit  de  literatuurstudie  kan  ik  vaststellen  dat  heel wat  onderzoeken  betreffende  het  brus  zijn 

gedaan worden aan de hand van vragenlijsten en ouders die praten over de brus  in plaats van de 

brus  zelf.  Ik kan vaststellen dat er een gemis  is aan onderzoek waarin de brus  zelf aan het woord 

komt. Tevens is het ook zo dat ouders en kinderen andere opvattingen hebben over het kind met een 

beperking, dat er tussen beiden een discrepantie kan bestaan. Via deze invalshoek kwam ik tot mijn 

probleemstelling namelijk dat  er  een  gebrek  is aan onderzoek waarin de brus  zelf aan het woord 

komt.  In  de  literatuur wordt  er  ook  voornamelijk  gefocust  op  de  negatieve  effecten.  Ik wil  niet 

problematiseren en er op voorhand van uit gaan dat het hebben van een broer of een zus met een 

beperking  in  je  gezin  met  problemen  gepaard  gaat.  Ik  wil  de  diversiteit  van  hun  beleving 

onderzoeken  en  zodoende  aandacht  hebben  voor  alle  soorten  belevingen.  Vanuit  mijn 

probleemstelling  formuleerde  ik  volgende  onderzoeksvraag:  ‘Welke  beleving  hebben  brussen  ten 

aanzien van hun broer of  zus met een beperking?’. Hierbij aansluitend kan  ik ook nog een andere 

onderzoeksvraag formuleren namelijk ‘Welk verhaal brengen deze brussen naar voor wanneer je hen 

zelf aan het woord laat?’.  

 

Via een belevingsonderzoek bij vier unieke brussen meen ik een uitspraak te kunnen doen over hun 

beleving ten aanzien van hun broer of zus met een beperking.  Ik hou mijn onderzoeksvraag bewust 

zeer ruim om de verscheidenheid aan belevingen bij de brussen tot hun recht te laten komen. Door 

een  open  blik  te  hanteren  kan  ik  rekening  houden met  alle  informatie  die  zich  gaandeweg  zal 

aanbieden. Wanneer ik mijn onderzoeksvraag enger zou formuleren dan kan het risico bestaan dat ik 
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enkel zou focussen op die ene specifieke beleving, terwijl het gaat om het ontdekken en blootleggen 

van de verschillende belevingen en gevoelens.   

 

In mijn onderzoek richt  ik mij hoofdzakelijk op de verhalen van de brussen zelf. Dit wil niet zeggen 

dat  ik de  ‘context van het gezin’  zal negeren.  Ik ben er mij  terdege van bewust dat een brus veel 

meer  is dan enkel een brus,  zij maken ook deel uit van het gezin op  zich.  In dit opzicht opteer  ik 

ervoor  om  ook  gesprekken  te  hebben  met  de  ouders  als  contextverruimende  informatie.  Deze 

informatie kan ik dan vergelijken met het verhaal van de brussen. 

 

Via  het  brussenonderzoek  van  de  Hogeschool  Gent  kan  er  ook  nog  een  indirecte  doelstelling 

opgenomen worden binnen mijn onderzoek. Het onderzoek van de Hogeschool Gent stelt vast dat 

broers  en  zussen  van  personen met  een  beperking  een  steeds  belangrijkere  rol  opnemen  in  de 

ondersteuning van hun broer of zus. Door de verschuiving naar het ondersteuningmodel  in de zorg 

voor personen met een beperking wordt er meer belang gehecht aan het natuurlijk netwerk  rond 

personen met een handicap. Brussen maken deel uit  van dat netwerk. De  vraag  stelt  zich dus op 

welke  manier  brussen  kunnen  worden  voorbereid  in  hun  rol  in  dit  natuurlijke  netwerk.  De 

hoofddoelstelling van hun onderzoeksproject is het ontwikkelen van een ondersteuningsplan voor de 

begeleiding van brussen in gezinnen met een kind met een beperking. Men wil onder andere nagaan 

hoe niet‐volwassen brussen hun  relatie met hun broer of  zus met een handicap beleven en meer 

specifiek tijdens vier belangrijke transitiemomenten  in hun eigen ontwikkeling, om dan van daaruit 

suggesties  te  doen  om  een  adequatere  begeleiding  van  de  brussen  te  kunnen  garanderen.  De 

gegevens en resultaten die  ik haal uit mijn onderzoek kunnen ook bijdragen aan het onderzoek van 

Hogeschool Gent.  

 

 

6 
 



2. Methodologische kader 
 

Om te weten hoe een brus van een persoon met een beperking het beleeft om een brus te zijn lijkt 

het  mij  het  meest  aangewezen  om  dit  te  onderzoeken  aan  de  hand  van  kwalitatieve 

onderzoeksmethoden. Ik licht mijn keuze voor dit soort onderzoek hieronder verder toe. 

De Fever  (in Broekaert et al., 1997) stelt dat de keuze tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

niet kan gebaseerd worden op de  superioriteit van één van beiden, maar veeleer op methodisch‐

technische overwegingen.  Smaling & van Zuuren (1992) stellen echter dat kwalitatief onderzoek als 

regel geïndiceerd is in de sociale wetenschappen wanneer men dicht bij de sociale werkelijkheid wil 

blijven en niet  zozeer geïnteresseerd  is  in wiskundig geformuleerde  structuurkenmerken van deze 

werkelijkheid.  Aangezien  ik  onderzoek  doe  naar  de  beleving  van  vier  brussen  en  dit  in  kaart wil 

brengen  kies  ik  ervoor  om  kwalitatief  onderzoek  te  doen. Dit    geeft mij  de mogelijkheid    om  de 

concrete, dagelijkse context van het brus zijn te beschrijven en te interpreteren. Het stelt mij in staat 

om de beleving van de betrokkenen te achterhalen. Om het verhaal van deze mensen echt te  leren 

kennen en recht te kunnen doen aan hun situatie leek het mij niet opportuun om dit aan de hand van 

gestandaardiseerde vragenlijsten te doen.  Op die manier zou ik de diepere gevoelens van de brussen 

en de diversiteit in hun beleving niet kunnen achterhalen. Als het gaat om het in kaart brengen van 

belevingen  van  mensen  rond  bepaalde  situaties  en  gebeurtenissen  dan  kan  dat  moeilijk  met 

voorgecodeerde  antwoorden  onderzocht  worden  (Lauwers  en  Van  Gils,  2004).  Bij  kwalitatief 

onderzoek kan de beleving en het begrijpen ervan diepgaander onderzocht worden.  

Kwalitatief onderzoek  is een geschikte en veel  toegepaste onderzoeksaanpak om een probleem of 

thematiek  in  concrete,  alledaagse  omstandigheden  te  beschrijven  en  te  interpreteren,  om  de 

beleving of betekenisverlening van de betrokkenen te achterhalen. De onderzoeker is geïnteresseerd 

in de beleving en betekenisverlening van de betrokkenen. Dit wil zeggen de manier waarop zij zelf, 

persoonlijk,  tegen de dingen aankijken en de dingen ervaren  (Baarda, de Goede, Teunissen, 2001). 

De verhalen van de brussen zelf, hun stem, is van groot belang in mijn onderzoek. Als onderzoekster 

wil ik dan ook recht doen aan het object van onderzoek en dit zoveel mogelijk intact laten (Janssens, 

1985).  Kwalitatief  onderzoek  heeft  ook  aandacht  voor  de  alledaagse,  natuurlijke  taal  van  de 

betrokkenen.  Kwalitatieve  onderzoekers  willen  zo  dicht  mogelijk  bij  de  gewone  sociale  en 

persoonlijke werkelijkheid blijven ( Maso & Smaling, 1998). Ik baseer mij dus op de belevingen van de 

brussen zoals die door hen zelf zijn weergegeven.  
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2.1 Belevingsonderzoek 

2.1.1 Methodologie 
 
De term  ‘belevingsonderzoek’ stamt uit de  ‘tweede’ Utrechtse School van pedagogen die zich  in de 

jaren  zeventig  en  tachtig  bezighielden met  fenomenologisch  pedagogisch  onderzoek.  Zij  hechtten 

veel belang aan de eigen,  individuele ervaringen en belevingen  van mensen binnen de alledaagse 

opvoedingssituaties. Vandaar dat zij de voorkeur gaven aan kwalitatieve onderzoeksmethoden. Hun 

onderzoek richtte zich vooral op de gewone opvoeding uit het alledaagse leven en werd daarom ook 

‘leefwereldonderzoek’  genoemd. De  centrale  invalshoek  van  dit  type  onderzoek  ligt  in  de manier 

waarop  kinderen,  jongeren  of  volwassenen  de  onderzochte  situatie  of werkelijkheid  beleven. Het 

eigen perspectief van de onderzochte personen wordt nadrukkelijk centraal gesteld  (Eggermont,  in 

Levering & Smeyers, 1999).  

 

Belevingsonderzoek wordt door Van Gils gezien als een  specifieke vorm van kwalitatief onderzoek 

dat zich richt op de verschillende zingevingsprocessen die mensen hanteren om betekenis te geven 

aan  hun  omgeving.  De  mens  wordt  in  een  belevingsonderzoek  dus  expliciet  als  actor  erkend. 

Kwalitatief onderzoek dient zich niet alleen te richten op kennis of meningen van mensen maar moet 

ook  nagaan  hoe mensen  de wereld  rond  zich  beleven  en  ervaren. Omdat  kinderen meer  belang 

hechten  aan  concrete  belevingen  en  ervaringen  dan  volwassenen  geldt  dit  des  te  meer  voor 

onderzoek over kinderen (Lauwers & Van Gils, 2004). 

 

Belevingsonderzoek vertrekt niet vanuit een theorie over de beleving van kinderen  in een bepaalde 

situatie. Het is hun beleving, hun geheel van gevoelens die centraal staan. Er wordt met een zo open 

mogelijke blik naar de uitspraken van de betrokkenen geluisterd,  zonder dus  te vertrekken vanuit 

een bepaalde  theorie  (Lauwers en Van Gils, 2004).  In mijn onderzoek  vertrek  ik ook niet  van een 

bepaalde  theorie  maar  wordt  er  op  een  inductieve  manier  gewerkt  met  als  vertrekpunt  de 

belevingen en de verhalen van de brussen. Op basis van die gegevens probeer ik de beleving van de 

brussen in kaart te brengen en tot conclusies te komen.  

 

Ik  probeer  inzicht  te  krijgen  in  hoe  brussen  hun  situatie  beleven. Om  dit  te  kunnen  achterhalen 

moeten de brussen zelf aan het woord gelaten worden. Immers zij alleen weten het beste hoe het is 

om een broer of een zus met een beperking te hebben. Het eigen perspectief van de kinderen wordt 

dus  centraal  gesteld.  (Eggermont,  1999).    Eggermont  (1999)  geciteerd:  “Bij  onderzoek  naar  de 

‘beleving’ van mensen wordt gevraagd naar het geheel van gevoelens, waarderingen en ervaringen 
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van individuele mensen (of kinderen) met betrekking tot een bepaalde situatie of een verschijnsel, of 

anders gezegd: naar de wijze waarop die mensen daaraan betekenis verlenen” (p. 173). 

 

Een belevingsonderzoek hanteren om de belevingen van het brus zijn in kaart te brengen is relevant 

omdat in dit soort onderzoek de brussen zelf een stem krijgen. Zoals reeds aan bod is gekomen in het 

vorig  hoofdstuk  (Situering)  zijn  het  nog  al  te  vaak  ouders  die  bevraagd worden  als  het  gaat  om 

belevingen  van  kinderen. Met mijn  onderzoek wil  ik  uitdrukkelijk  luisteren  naar  de  stem  van  de 

brussen en hun belevingen een plaats geven. Belevingsonderzoek is dit soort onderzoek dat een stem 

geeft  aan  kinderen,  dat  hen  ‘power  ‘  geeft  en  dat  de  onderzoeker  voorziet  van  inzichten  in  hun 

subjectieve wereld (Grover, 2004). 

 

Lauwers,  Meire,  Vanderstede  en  Van  Gils  (2005)  formuleren  een  drietal  methodologische 

bezorgdheden die fundamenteel zijn voor een valide toegang tot de belevingen en perspectieven van 

kinderen. Het zijn een aantal basis uitgangspunten die belangrijk zijn bij kwalitatief onderzoek, zowel 

voor onderzoek met volwassenen als met kinderen.  

Het eerste basisprincipe is ‘gegrondheid in alledaagse belevingen’. Wanneer mensen betekenis geven 

aan  hun wereld waarin  ze  leven,  dan  doen  ze  dat  aan  de  hand  van  abstracties  en  theorieën. De 

basisideeën die we erop na houden zijn altijd gegrond in bepaalde gebeurtenissen en ervaringen. Dit 

inzicht is belangrijk als het gaat over onderzoek met kinderen. Voor kinderen zijn hun belevingen een 

constante  basis  voor  het  creëren  van  betekenis  en  kennis.  Om  valide  data  te  verkrijgen  moet 

kwalitatief onderzoek voldoende ruimte voorzien voor de uitdrukkingen (verbaal of non‐verbaal) van 

die belevingen.  

Het tweede uitgangspunt betreft ‘openheid’. In plaats van op voorhand geformuleerde hypotheses te 

toetsen,  is  deze  inductieve methode  van  kwalitatief  onderzoek  open  en  cyclisch,  zowel  voor wat 

betreft dataverzameling als data‐analyse. In plaats van te werken met gestandaardiseerde vragen  is 

dit soort onderzoek flexibel qua vorm en inhoud. Op die manier stelt het de onderzoeker in staat om 

te kunnen inspelen op onverwachte wendingen, gebeurtenissen of omstandigheden.  

Het derde uitgangspunt betreft ‘ vertrouwen’. De kwaliteit van het onderzoek zal beïnvloed worden 

door  de mate waarin  kinderen  zich  op  hun  gemak  voelen  gedurende  het  onderzoek.  Gezien  de 

verschillen  tussen  de  leefwereld  van  kinderen  en  volwassenen,  is  vertrouwen  een  belangrijk 

onderwerp. Het  impliceert dat er moet gezorgd worden voor een ontspannen,  informele stemming 

waarin kinderen haast vergeten dat ze deelnemen aan een (ernstig) onderzoek.  

De manier waarop openheid en vertrouwen ten aanzien van de perspectieven van kinderen bereikt 

wordt kan sterk variëren van onderzoek tot onderzoek. 
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2.1.1.1 Betrouwbaarheid en validiteit 
 
Onder  betrouwbaarheid  wordt  verstaan  de  mate  waarin  een  onderzoek  herhaalbaar  is  en  tot 

dezelfde resultaten leidt. Bij kwalitatief onderzoek is het zo dat vanwege de vaak unieke situaties die 

onderzocht worden een herhaling niet altijd uitvoerbaar is (Janssens, 1985: 152). 

Onder  externe  betrouwbaarheid  wordt  verstaan  de  mate  waarin  verschillende  onderzoekers  in 

eenzelfde onderzoeksgebied dezelfde theoretische elementen zouden ontwikkelen (Janssens, 1985: 

152). Maso & Smaling (1998) geven hierbij dat het van belang is om het onderzoek op een zodanige 

wijze uit te voeren dat andere onderzoekers de gang van het onderzoek kunnen nagaan en hun eigen 

oordeel kunnen vormen. Wat dit betreft verwijs ik door naar ‘2.3 verloop van het onderzoek’ waarin 

een beschrijving van het hele proces terug te vinden is. 

De  interne betrouwbaarheid  is afhankelijk van de mate waarin verschillende onderzoekers binnen 

hetzelfde onderzoeksgebied  tot dezelfde  resultaten  (zouden) komen  (Janssens, 1985: 153). Dit kan 

verhoogd worden  door  automatisering  en mechanisering  van  gegevens  bijvoorbeeld  door  audio‐

opnamen (Maso & Smaling, 1998: 69). 

 

Onder validiteit wordt verstaan de mate van overeenkomst  tussen de onderzoeksgegevens en het 

verschijnsel waaraan ze ontleend zijn (Janssens, 1985: 154). Bij interne validiteit gaat het om de mate 

waarin de  resultaten een  authentieke weergave  zijn  van de  sociale werkelijkheid  (Janssens, 1985: 

151). Maso en Smaling (1998) stellen  in dit verband dat het streven naar dialogische relaties tussen 

onderzoeker en onderzochten bij open  interviews, participerende observatie,… de  interne validiteit 

kan  verhogen.  Ook  het  vragen  van  reacties  op  bevindingen  van  participanten,  het  vragen  van 

commentaar aan collega onderzoekers,… kan ongewenste  selectieve waarnemingen corrigeren. Bij 

externe validiteit gaat het erom  in welke mate de resultaten toepasbaar zijn  in een andere situatie 

(Janssens, 1985: 157). Kwalitatief onderzoek is door zijn gerichtheid op complexiteit of diepgang vaak 

kleinschalig  onderzoek.  Het  gaat  er  niet  om  hoe  vaak  een  verschijnsel  voorkomt, maar  het  gaat 

eerder  om  het  unieke  van  een  verschijnsel  of  om  de  variatie  van  verschijnselen. 

Generaliseerbaarheid vormt dan ook  lang niet altijd een deel van het onderzoek  (Maso & Smaling, 

1998: 73‐74). Gezien het  in mijn onderzoek  gaat over de ervaring  van  vier unieke brussen heb  ik 

eveneens niet de intentie om de resultaten van dit onderzoek te generaliseren.  

 

2.1.1.2 Ethische kwesties 
 

In de literatuur over onderzoek met kinderen wordt er vaak gesproken over ethische aspecten. Deze 

ethische aspecten  zijn ook van belang voor kwalitatief onderzoek  in het algemeen, maar  zijn  toch 
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zeer  specifiek  wanneer  het  gaat  over  kinderen.  Dit  omdat  er  tussen  kinderen  en  volwassenen 

ongelijke machtsrelaties  zijn  (Lauwers  &  Van  Gils,  2004).  Ik  expliciteer  enkele  van  deze  ethische 

aspecten  (Christensen en Prout, 2002 p 490) die  ik belangrijk acht voor mijn onderzoek. Kosten en 

verwachte  baten  (kosten  in  de  zin  van  risico  voor  privacy,…);  Herzien  van  onderzoeksdoelen  en 

methoden (hebben kinderen of hun ouders inspraak hierin gehad?); Informatie voor kinderen, ouders 

en  andere  betrokkenen  (over  het  onderzoek, methode,  timing,  baten,  resultaten);  Toestemming 

(weten kinderen dat ze het recht hebben om zich zonder gevolg terug te trekken uit het onderzoek?) 

Verspreiding  (krijgen  de  kinderen  en  andere  betrokkenen  rapporten  van  de  bevindingen  van  het 

onderzoek?).   

Tijdens mijn onderzoek werden de betrokkenen  (zowel de brussen  als hun ouders) op de hoogte 

gebracht van de doelstelling van het onderzoek alsook van de gebruikte methoden, de timing,… De 

betrokkenen hadden inspraak in wat er tijdens elk bezoek zou gebeuren en hadden ook toegang tot 

hun  eigen  verhaal.  Op  die manier  werden  zij  betrokken  in  het  verloop  van  het  onderzoek  wat 

tegemoetkomt aan bovenstaande ethische aspecten zoals informatie, verspreiding,… 

 

James  (1998)  en  France  (2000)  (In  Meire  &  Vleugels,  2004)  brengen  vooral  de  toelating  om 

onderzoek te doen en de vertrouwelijkheid van informatie bekomen uit het onderzoek naar voor als 

het  gaat  om  onderzoek  bij  kinderen.  De  deelnemers  van  een  onderzoek  kunnen  pas  hun 

toestemming  geven  om  deel  te  nemen wanneer  ze  voldoende  informatie  gekregen  hebben.  Het 

betreft hier het ‘informed consent’ waarin informatie terug te vinden is over het onderwerp van het 

onderzoek,  het  doel,  de  onderzoeksprocedures,…  Er moet  ook  duidelijk  vermeld worden  dat  de 

deelnemers het  recht hebben om zonder vervolg hun deelname aan het onderzoek stop  te zetten 

(Greig &  Taylor,  1999). Het  informed  consent  dat  ik  gebruikt  heb  voor  dit  onderzoek  is  terug  te 

vinden  in bijlage (bijlage 1 en 2).   Wat betreft de vertrouwelijkheid van de  informatie moet er voor 

gezorgd worden  dat  deze  niet  toegankelijk  is  voor  buitenstaanders  en  dat  de  anonimiteit  in  het 

rapporteren  van  de  gegevens  gewaarborgd  wordt  (Meire  &  Vleugels,  2004).  Dit  was  voor  mijn 

onderzoek  uitermate  belangrijk.  De  gesprekken  die  ik  had met  de  brussen  en  de  informatie  die 

hieruit voortvloeide kon  ik niet zomaar voorleggen aan hun ouders of andere betrokkenen.  Ik heb 

dan ook met de brussen elk afzonderlijk besproken welke delen van hun verhaal openbaar mochten 

gemaakt worden  en welke  niet.  Zij  hadden  bijgevolg  inspraak  in welke  delen  van  hun  verhaal  ze 

beveiligd hielden. Daarnaast werden  de brussen ook  een  stuk  ‘mede‐auteur’  van hun  verhaal.  Ze 

kregen  inspraak en zodoende de kans om mee vorm te geven aan hun eigen verhaal en de manier 

waarop er over hun belevingen werd gerapporteerd. 
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2.1.2 Dataverzamelingsmethode 
 

Om onderzoek te doen naar de beleving van het brus‐zijn acht ik het noodzakelijk om dit te doen via 

interviews, dit levert mij diepgaande informatie op. Onder kwalitatief interview wordt een interview 

met  losse  vraagstelling  verstaan.  Het  is  een  methode  om  data  te  verzamelen  betreffende 

gezichtpunten en perspectieven die de  interviewer onbekend zijn. De doelstelling betreft een beeld 

te krijgen van de leefwereld van de respondenten. Het interview kan zowel individueel als collectief 

afgenomen worden.  Een  individuele  afname  noemt men  een  diepte‐interview.  Bij  een  kwalitatief 

interview gaat het niet over de frequentie van voorkomen van iets maar is het de bedoeling een zo 

breed mogelijk beeld te krijgen van de verschillende gezichtspunten (Schuyten, 2004). 

 

Als het verhaal van de brus zelf moet komen, zonder daar al te veel in te sturen, bleek een (diepte‐) 

interview de beste dataverzamelingsmethode. Op deze manier werd de brussen de kans gegeven hun 

verhaal  te  vertellen.  Ik  probeer  de  bestaande  situaties  zo min mogelijk  te  verstoren  door  niet‐

sturende vragen te stellen. Op die manier laat ik de brussen vrij om hun verhaal te vertellen zoals zij 

het echt ervaren. Door niet te gaan sturen kunnen ze hun gedachten ook ordenen zoals zij dat zelf 

willen, in een volgorde die hen past. Het is ook belangrijk om eerst het vertrouwen van de brussen te 

winnen, je kan niet zomaar beginnen met het ‘afvuren’ van vragen.  

Voor  een  beginnend  onderzoekster  kan  deze  ‘open’ methode  van  dataverzameling moeilijk  zijn. 

Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om toch een aantal topics op papier te zetten die in het gesprek 

aan bod kunnen komen (zie bijlage 3, 4 en 5) en die mij een houvast bieden. Ik baseerde mij hiervoor 

op thema’s die terug te vinden waren in de literatuur. Schuyten (2004) geeft aan dat zo een lijst van 

aandachtpunten  flexibel  kan  gebruikt  worden  en  dat  indien  er  tijdens  het  onderzoek  nieuwe 

inzichten opduiken deze kunnen toegevoegd worden.  

 

Ik heb ook gebruik gemaakt van het herhaald interviewen. Deze methode geeft me als onderzoekster 

de  ruimte  om  het  materiaal  uit  voorgaande  gesprekken  te  evalueren  op  onduidelijkheden  of 

onvolkomenheden, die  in een volgend gesprek kunnen worden verhelderd of aangevuld (Smaling & 

van Zuuren, 1992). 

 

Alle  interviews werden, met  toestemming  van  de  kinderen  en  hun  ouders,  opgenomen met  een 

digitaal  dictafoon. Dit  komt  de  kwaliteit  van  de  gegevens  ten  goede,  het wordt mogelijk  om  een 

nauwkeurige  registratie  van  de  gegevens  te maken, wat  dan weer  de mogelijkheid  biedt  om  het 

materiaal zorgvuldig te analyseren  (’t hart, van Dijk, Jansen & Teunissen, 1996). 
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De wijze van  informatieverzameling bij kwalitatief onderzoek dient volgens Maso & Smaling  (1998) 

open en  flexibel  te zijn. Op die manier kan  je omgaan met onverwachte gebeurtenissen  tijdens de 

bezoeken en gesprekken. Die openheid is ook nodig om flexibel te kunnen reageren op wat zich ter 

plekke voordoet en om bijvoorbeeld in interactie te kunnen gaan met de persoon, om te achterhalen 

wat de juiste betekenis is van bepaalde uitspraken en gebeurtenissen.  

 

Hierbij  aansluitend  kan  ook  het  belang  van  een  goede  relatie met  de  onderzochten  aangehaald 

worden. Deze relatie  is vooral belangrijk wanneer men gebruik maakt van  interviews met een  losse 

vraagstelling en waarbij mensen vertellen over hun leven en hun belevingen. Maso en Smaling (1998) 

geven  aan  dat  kwalitatieve  onderzoekers  hun  eigen  instrument  zijn.  Ze moeten  beschikken  over 

goede sociale vaardigheden en een grote bekwaamheid tot rolneming bezitten, wat wil zeggen dat zij 

de wereld van de ander moeten kunnen bekijken vanuit het perspectief van de ander. In dit verband 

kan  ik  beroep  doen  op  gesprekstechnieken  zoals  actief  luisteren,  parafraseren,  doorvragen  en 

samenvatten, die aangeleerd werden tijdens de lessen ‘klinisch ‐ psychologische vaardigheden ‘. 

 
Bij  de  jongste  twee  brussen  heb  ik  naast  interviews  en  gesprekken  ook  gebruik  gemaakt  van 

spelmethodieken zoals het ‘brussenspel door berg en dal’ en andere spelletjes die gebaseerd zijn op 

het  antwoorden  en meningen  geven  over  stellingen.  Door  hier  gebruik  van  te maken  kwam  de 

situatie  niet  als  bedreigend  over  en  had  de  brus  ook minder  het  gevoel  deel  te  nemen  aan  een 

onderzoek. Ik kon door deze methodiek een lossere sfeer creëren en op die manier de jongste twee 

brussen de mogelijkheid bieden om meer tot verhaal te komen. 

 

2.2 Verloop van het onderzoek 
 
Mijn onderzoek ging van start in maart 2007. In de periode van maart tot mei 2007 vonden de eerste 

gesprekken plaats bij de brussen  thuis.  Ik ging er ongeveer  tweewekelijks  langs, rekening houdend 

met  de  agenda  van  de  gezinnen.  In  een  eerste  gesprek  met  de  ouders  had  ik  het  over  de 

doelstellingen van mijn onderzoek en vervolgens  lichtte  ik deze ook toe aan de brus, weliswaar op 

een aangepast niveau.  Nadien gingen we over tot het ondertekenen van de informed consent. In de 

eerste gesprekken met de brussen lag vooral de nadruk op het creëren van een vertrouwenband. Ik 

maakte ruimte om de brussen aan het woord te laten over hun interesses, hobby’s,… Daarna ging ik 

gesprekken aan over onderwerpen zoals de voorstelling van hun broer of zus (naar welke school hij 

of  zij gaat, hobby’s,…). De periode van  juni  tot  september 2007 ging  ik niet  langs bij de gezinnen. 

Tijdens deze periode hield  ik me namelijk bezig met het (letterlijk) uittypen van de gesprekken, het 

omzetten  van  de  uitgetypte  gesprekken  in  een  doorlopende  tekst  (zonder  vermelding  van mijn 
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vragen),  het  ordenen  van  de  gesprekken  per  thema  per  brus,…  Uit  deze  eerste  analyse  van  de 

gegevens kon  ik besluiten welke  thema’s belangrijk waren voor elke brus en wat nog ontbrekende 

informatie  was.  In  de  periode  van  oktober  tot  begin  december  2007  ging  ik  terug  langs  bij  de 

gezinnen om mijn gesprekken met de brussen verder te zetten. Het eerste deel van de verhalen van 

de brussen werd met hen persoonlijk besproken en dus teruggekoppeld. Daarbij ging  ik samen met 

hen na of het verhaal wel degelijk weergaf wat ze bedoelden en of het met de juiste bewoordingen 

was.  In  de  gesprekken  daarna  werd  nog  verdere  informatie  verzameld.  De  periode  van  eind 

december  2007  tot  januari  2008  ging  ik  niet  langs  bij  de  gezinnen  vanwege  de  feestdagen  en 

examens. In de maanden februari en maart 2008 vonden er terug gesprekken plaats om de verhalen 

opnieuw  te  toetsen  bij  de  brussen  en  samen met  hen werd  er  een  uiteindelijke  versie  van  hun 

verhaal opgesteld. Hierbij kregen zij maximale betrokkenheid en inspraak. Vanaf eind maart tot begin 

april 2008 vonden er gesprekken plaats met de ouders. Ik had met alle ouders twee gesprekken,  in 

het eerste gesprek peilde ik naar hun visie op de beleving van hun zoon of dochter en in een tweede 

gesprek werd het verhaal van de brus  zelf besproken. Tijdens het  laatste bezoek aan de gezinnen 

bedankte ik zowel de ouders als de brussen voor hun medewerking. 

 

2.3 Analyse van de resultaten 
 
Bij  de  start  van mijn  onderzoek  had  ik  de  intentie  om  het  verhaal  van  de  vier  brussen  samen  te 

brengen  en  deze  onderling  te  gaan  vergelijken.  Maar  gaandeweg  werd  me  duidelijk  dat  de 

belevingen van deze brussen zeer uiteenlopend zijn gezien hun leeftijd en aard van de beperking van 

hun broer of  zus. Het  leek mij daarom niet geschikt om de vier verhalen  samen  te brengen. Door 

generalisatie  zou  er  interessante  informatie  en  een  stuk  van  het  unieke  verhaal  van  de  brussen 

verloren kunnen gaan. Ook door besluiten  te  trekken over de vier brussen heen, kunnen bepaalde 

verduidelijkende, details verloren gaan. Vanuit dit opzicht heb  ik er voor geopteerd om de verhalen 

van de brussen apart te beschouwen en binnen elk verhaal op zich naar tendensen te gaan zoeken. 

Nadien  heb  ik  toch  getracht  om  na  te  gaan  of  er,  over  de  vier  verhalen  heen,  gelijkenissen  en 

parallellen te vinden waren.  Door te zoeken naar tendensen en terugkerende thema’s in de verhalen 

wordt het verhaal van de brus uiteengerafeld. Het knippen en plakken in de verhalen van de brussen 

deed  mij  op  de  één  of  andere  manier  een  beetje  pijn.  Om  respect  te  tonen  aan  mijn 

verhalenvertellers heb  ik er dan ook voor gekozen om een  ‘verhalendeel’ aan mijn  scriptie  toe  te 

voegen (zie hoofdstuk zes). Deze verhalen zijn tot stand gekomen door de brussen ‘mede‐auteur’ te 

maken van hun verhaal. We gingen samen na welke delen van hun verhaal voor hun erg belangrijk 

waren, welke minder belangrijk waren, welke delen duidelijk mochten naar voor springen,… Door het 

verhaal in zijn geheel te laten kan beter achterhaald worden wat deze brussen willen duidelijk maken 
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met hun verhaal  in zijn geheel. Eén van de brussen gaf bijvoorbeeld aan dat hij het belangrijk vindt 

om het positieve  in  zijn  verhaal  te  laten oplichten. Dit  zou niet mogelijk  geweest  zijn  zonder  zijn 

verhaal in zijn geheel aan mijn scriptie toe te voegen. Ik wil de brussen hun unieke belevingen en de 

specificiteit van hun verhaal een respectvolle plaats geven en niet zomaar in de bijlagen plaatsen. 

 

Voor  de  analyse  van  de  gesprekken  laat  ik mij  leiden  door  de  ‘Grounded  Theory’  van Glaser  en 

Strauss.  Glaser  en  Strauss  (1967  in  Schuyten,  2004)  pleiten  ervoor  theorieën  stapsgewijs  te 

ontwikkelen  in wisselwerking met  ‐  ‘grounded  in’  ‐  de  empirie. Dit  houdt  in  dat  de  onderzoeker 

begint met enkele voorlopige begrippen die het onderzoeksgebied voor hem toegankelijk maken en 

dat vervolgens materiaalverzameling en analyse elkaar afwisselen. De gegevens die ik bekomen heb 

uit de eerste gesprekken werden verzameld en daarna  teruggekoppeld aan de brus. De  informatie 

wordt op die manier aan de verhalenvertellers  teruggespeeld    (participant back  to participant), op 

die manier kom ik tot een beter inzicht in de belevingen en het verhaal van de betrokken brussen. 

 

Deze  gefundeerde  theoriebenadering  houdt  in  dat  de  theorie  die  afgeleid  wordt  uit  de  data 

systematisch  verzameld  en  geanalyseerd  zal worden.  De  onderzoeker  start  niet met  een  theorie 

maar begint met een interessegebied  (Schuyten, 2002). Ik ben niet vooraf gestart met een bepaalde 

theorie en met de bedoeling om die theorie te gaan toetsen. Ik laat de verzamelde gegevens op mij 

afkomen en probeer van daaruit tot conclusies te komen. In de gefundeerde theoriebenadering zijn 

het de bronnen  zelf, namelijk de belevingen van de brussen, die het onderzoek  sturen en niet de 

concepten of doelstellingen van de onderzoeker (Lauwers & Van Gils, 2004).  

 

De werkwijze die gehanteerd wordt bestaat uit het coderen van de data. Hierbij worden de data uit 

elkaar gerafeld en geconceptualiseerd  (Schuyten, 2004). Het  gaat om het  sorteren  van de data  in 

categorieën  en het nadenken over de  relevantie  van die  categorieën  (Lauwers & Van Gils, 2004). 

Strauss en Corbin (1990) behandelen drie typen van coderen die ik hierna verder toelicht. De eerste 

manier van coderen is het ‘open coderen’.  Dit wordt omschreven als ‘breaking down the data’. Het 

doel  is om de onderzoeker nieuwe  inzichten te geven en gestandaardiseerde manieren van denken 

te  doorbreken. De  gegevens worden  opengebroken  en  dit  zorgt  voor  een  eerste  opsomming  van 

categorieën.  Bepaalde  stukken  van  de  teksten  (verhalen)  worden  apart  genomen  en  worden 

genoemd naar een  samenvattend  thema. Op deze manier worden de gegevens geordend  volgens 

bepaalde  thema’s.  Een  tweede  manier  van  coderen  is  ‘axiaal  coderen’.  Hierbij  worden 

subcategorieën in verband gebracht met (algemenere) categorieën. De derde en laatste manier van 

coderen  is  het  ‘selectieve  coderen’. Hier  gaat  het  erom  alle  categorieën  samen  te  vatten  in  een 

‘kerncategorie’. Deze kerncategorie vertegenwoordigt het centrale fenomeen van het onderzoek. Als 
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ik een vertaling maak naar mijn onderzoek gaat dit over ‘Wat wil die specifieke brus met zijn of haar 

verhaal als kern naar voor brengen?’. 

 

2.4 Onderzoekssubjecten 
 
De vier brussen die bereid waren om te participeren aan mijn onderzoek werden gecontacteerd door 

de Hogeschool Gent. Zij gaven via mevrouw Riet Steel hun goedkeuring om deel te nemen aan mijn 

onderzoek. Dit betekent dat het brussen (en gezinnen) zijn die bereid zijn om hun verhaal te vertellen 

en die open staan om mee te werken aan mijn onderzoek. Om de anonimiteit van de deelnemers aan 

het  onderzoek  te  bewaren  werden  fictieve  namen  gebruikt,  de  plaatsnamen  werden  eveneens 

geanonimiseerd.  

 

Steven  
 
Steven, 8 jaar, is het oudste kind van een gezin met vier kinderen. De andere kinderen zijn Ronaldo (6 

jaar), Joris (4 jaar) en Bart (1 jaar). Joris heeft het syndroom van Down. Hij woont thuis en gaat naar 

een reguliere school, hij volgt er kleuteronderwijs. Deze school  is dezelfde als deze waar de andere 

kinderen naartoe gaan. Het is een tweeoudergezin waarvan beide ouders uit werken gaan. 

 
Yadira 
 
Yadira is 12 jaar en is het jongste kind van een gezin met drie kinderen. Haar oudste zus heet Clarissa 

en  is  17  jaar. Haar  andere  zus  heet  Sofie  en  is  15  jaar.  Sofie  heeft  een  verstandelijke  en  fysieke 

beperking. Ze woont thuis en gaat naar school in het BuSO. Het is een tweeoudergezin waarbij beide 

ouders uit werken gaan. 

 
Gert 
 
Gert, 17 jaar, is het jongste kind van een gezin met drie kinderen. Zijn oudste zus heet Alexandra en is 

23  jaar, zij heeft het syndroom van Down. Zijn andere zus heet Hannelore en  is 21  jaar. Alexandra 

woont thuis en gaat naar het BuSO. De ouders van Gert zijn gescheiden en de drie kinderen wonen 

bij hun moeder. Er zijn op regelmatige basis contacten met hun vader. 

 
Viviane  
 
Viviane, 29  jaar,  is het oudste kind van een gezin met drie kinderen. Zij heeft een broer die Pieter 

heet, hij  is 27  jaar en heeft het syndroom van Down en een meervoudige beperking. Haar  jongste 

broer heet  Lucas en  is 17  jaar. Viviane  is een volwassen brus en heeft  reeds haar eigen gezin. Ze 
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woont samen met haar man Mark  (36  jaar) en met haar kinderen, Lisa  (3,5  jaar) en Anna  (2  jaar). 

Pieter verblijft  in een voorziening en komt één dag  in de week naar huis (bij de ouders van Viviane 

thuis). 

 

2.5 Mezelf als onderzoekster 
 
Biklen & Bogdan  (1998) wijzen  erop dat het  als onderzoeker belangrijk  is om  te begrijpen hoe  je 

eigen persoonlijke karakteristieken een invloed kunnen hebben op de betrokkenen in het onderzoek, 

deze zullen je namelijk niet alleen zien als onderzoeker. Zoals reeds in de inleiding vermeld ben ik zelf 

ook een brus. Vanuit mijn eigen ervaring van zus te zijn van een broer met een beperking meen ik dat 

dit mij zal helpen om het perspectief van de brus beter te kunnen begrijpen. Ik heb aan de brussen 

en de ouders duidelijk gemaakt dat  ik  zelf ook een brus ben, hierbij had  ik het gevoel dat dit het 

creëren  van  een  vertrouwensband  als  het ware  in  een  ‘versnelling’  bracht. De  brussen  zagen mij 

soms meer als ‘ook een brus’ dan als ‘onderzoekster’ en ik kon bovendien een betere betrokkenheid 

tonen. Eén van de brussen stelt zelfs het volgende: “ik had tijdens onze gesprekken het gevoel dat ik 

meer  tegen  jou  vertelde  omdat  jij ook  een brus bent,  je begrijpt beter wat  ik bedoel”. Doordat  ik 

bepaalde  zaken  beter  begreep  en  bij  gevolg  beter  kon  kaderen,  kreeg  ik  meer  ingang  tot  hun 

leefwereld en tot hun belevingen ten aanzien van hun broer of zus.  

 

Lauwers, Meire, Vanderstede en Van Gils (2005) geven aan dat vertrouwen een belangrijke basis  is 

voor  de  gesprekken.  Maso  &  Smaling  (1998)  beklemtonen  ook  dat  de  subjectiviteit  van  de 

onderzoeker  niet  noodzakelijk  vertekend  is,  maar  ook  een  onmisbare  toegang  kan  zijn  tot  wat 

onderzocht  moet  worden.  Lawrence‐Lightfoot  &  Hoffmann‐Davis  (1997)  menen  zelfs  dat  de 

identiteit,  het  karakter  en  de  geschiedenis  van  de  onderzoeker  cruciaal  zijn  bij  het  luisteren, 

interpreteren en samenstellen van een verhaal. Zij geven aan dat bij elk stadium van het onderzoek 

‘het  zelf’  van  de  onderzoeker  optreedt  als  onderzoeksinstrument  namelijk  een  oog  dat 

perspectiefname bepaalt, een oor dat nuances opmerkt en een  stem die  spreekt en  inzicht biedt. 

Volgens Goodley (1999) moet subjectiviteit in onderzoek beschouwd worden als een sterkte en niet 

als een zwakte. 

 

Dit neemt echter niet weg dat ik er steeds op toe gezien heb dat ik mijn kritische blik bleef bewaren 

en niet  té betrokken werd en dus de nodige distantie kon bewaren. Smaling & van Zuuren  (1992) 

geven in dit verband aan dat een kwalitatief onderzoeker in staat moet zijn om een zekere balans te 

realiseren  tussen  persoonlijke  betrokkenheid  en  afstandelijke  reflectie.  Zij  gaan  hierin  verder  en 

stellen dat de kwalitatieve verzameling en analyse van gegevens een andere rol van de onderzoeker 
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vereist. Deze moet veelal over goede sociale vaardigheden beschikken en over het vermogen zich het 

perspectief van de onderzochte voor te stellen.  
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3. Onderzoeksresultaten 
 
Voor  het  analyseren  van mijn  onderzoeksresultaten  ging  ik  als  volgt  tewerk.  In  een  eerste  fase 

analyseerde ik het verhaal van elke brus apart. Dit heeft tot gevolg dat er per brus andere thema’s of 

andere  invullingen  van  de  thema’s  terug  te  vinden  zijn.  Het  perspectief  van  de  brussen  kan 

verschillen van dat van de ouders. Om deze tegenstelling duidelijk te maken achtte  ik het wenselijk 

om de bevindingen van de ouders expliciet weer te geven en te duiden doorheen het verhaal van de 

brus. De citaten van de ouders zijn aangeduid door een ander lettertype. Ik vermeld ook steeds wie 

van de ouders, mama of papa, de uitspraak deed. Bij Gert had  ik enkel een gesprek met zijn mama  

en  bij  Viviane  was  er  geen  gesprek  met  haar  ouders.  Vervolgens  krijgt  u  een  overzicht  van 

gemeenschappelijke thema’s en parallellen die te vinden waren over de vier brussen heen.  

3.1 Analyse per brus 
 

3.1.1 Steven 
 
Beeld van broer als persoon 

Joris houdt van… 

 

Als  ik aan Steven vraag om zijn broer  Joris voor te stellen dan begint hij met het vertellen van wat 

Joris zoal graag doet.  Steven heeft een duidelijk beeld van wat Joris leuk vindt en waar hij van geniet. 

Bij deze voorstelling vermeldt niet dat zijn broer een beperking heeft. 

 

     “Joris danst heel graag maar het  is een beetje  jammer nu voor hem omdat de  radio  stuk  is. Hij 

hoort het liefste kabouter Plop. Hij danst meestal alleen. ” 

 

     “ Naar de paardjes gaan kijken, daar in de weide, dat doet hij ook graag. (…) En dan kan hij brood 

in hun mond stoppen. “ 

 

     “ Op Ronaldo  zijn eerste  communie  stond er  zo een  springkasteel, en  springen dat  Joris daarop 

heeft gedaan, gewoon hij  lag daar zo neer en zo  ‘aaah’ zo de hele tijd  lachen. Hij vond dat echt 

heel leuk. En op de trampoline dat vindt hij ook leuk. “ 

 

     “ Joris kijkt ook graag tv. Hij heeft zijn eigen tekenfilms zoals teletubbies, bumba, en zo allemaal 

liedjes zingen ‘piet piraat’ noemt hij dat, doet hij ook graag. “ 
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Relatie broer 

Samen spelen 

 

Steven  geeft  aan dat wanneer hij met  Joris  speelt dit meestal  samen met Ronaldo  is.  Er  zijn  een 

aantal spelletjes die ze met z’n drie samen spelen en waar hij tijdens de gesprekken een paar keer 

over verteld heeft. Steven geeft aan dat hij soms veel plezier kan maken met Joris. 

 

     “ We spelen vaak een spelletje dat hij ons moet pakken. Als wij achter de deur verstopt zitten dan 

zoekt  hij  ons  altijd  zo.  En wij  zeggen  dan  zo  ‘aaaaaa’.  Dan  zeggen wij  terug  ‘Joris,  ga  jij  ons 

pakken?’en dan komt hij direct en dan terug zo van ‘aaaahhhh’, dat vindt Joris ook heel leuk. Dan 

moet hij altijd lachen. “ 

 

     “ Het meeste  spelen Ronaldo  en  ik  samen.  Zoals met playmobil  spelen dat doen Ronaldo  en  ik 

samen. Joris die danst soms eens alleen, soms dansen wij met ons drie en dan zijn we wel een keer 

‘zot‐gedraaid’. “ 

 

De ouders geven ook aan dat Steven en Joris plezier kunnen beleven tijdens 

het samen spelen. 

 

“ Steven en Joris spelen wel samen maar dat is niet zoals hij met Ronaldo 

samen speelt, dat is een ander spel. Als ze samen spelen is dat omdat ze 

echt willen samen spelen. Tikkertje of verstoppertje dat zijn spelletjes 

die ze regelmatig spelen en waar ze plezier mee beleven. ” (papa) 

 

Speelgoed stuk maken  

 

Tijdens de gesprekken was er telkens één onderwerp dat herhaaldelijk aan bod kwam namelijk ‘Joris 

die zijn speelgoed stuk maakt’. Steven ervaart het  feit dat  Joris vaak zijn speelgoed stuk maakt als 

zeer  storend.  Hieronder  zijn meerdere  citaten  terug  te  vinden  die  hierop  wijzen  en  dit  kunnen 

bekrachtigen. 

 

     “Wij  hebben  veel  playmobil  en  alles  samen  dat  noemen wij  ‘playmobilstad’  (…).  En  nu  ligt  die 

playmobilstad helemaal overhoop, helemaal, niets blijft er nog van over omdat Joris dat allemaal 

heeft stuk gemaakt. Ons kasteel van playmobil helemaal kapot, ons huis van playmobil helemaal 

kapot… (…).” 
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“ Met mijn doos van knex kan ik twee verschillende knexbanen maken. Toen ik die eerste gemaakt 

had begon Joris er zo altijd op te schoppen. Er bleef helemaal niets van over. Ik heb gezegd ‘gooi 

het maar terug in de doos’. En dan ben ik eens begonnen aan de tweede baan en dan heeft hij dat 

weer eens stuk gedaan (…) Ik was toen verdrietig want ik had er zo goed mijn best voor gedaan. ” 

 

“ Hij heeft weeral mijn  voetbalveld van  lego kapot gedaan. Hij heeft het gewoon op de grond 

gegooid. ” 

 

“  Ik vind het vervelend dat hij  soms  stout  is en dat hij dan  ‘playmobilstad’  stuk maakt. Hij mag 

daar niet in [in de kamer waar het speelgoed staat] of alles is stuk. Dat heeft hij al een paar keer 

gedaan. En dan ben ik echt boos op hem en Ronaldo ook. “ 

 

Wanneer zijn speelgoed stuk is, maakt hij geen ruzie met Joris maar is hij wel boos en huilt. Hij zal dit 

ook steeds aan zijn ouders vertellen. 

 

     “ Ik heb boven een knexbaan staan, hij heeft die een keer op de grond gegooid en nu ligt die daar 

kapot door Joris. Toen ben  ik echt heel erg boos geweest want  ik ben beginnen wenen. Hij heeft 

dat al veel gedaan mijn speelgoed stuk gemaakt.” 

 

     “  (…)  Ik vertel dit dan aan mama en papa en dan moet hij soms  in de hoek gaan staan met zijn 

handen op zijn hoofd.” 

 

Steven zoekt zelf manieren om te verhinderen dat zijn broer zijn speelgoed zou stuk maken. 

 

     “ Ik heb wel al eens iets uitgeprobeerd. Dat was als hij de deur [van de kamer waar het speelgoed 

staat] open deed, dat er dan een belletje afgaat. Maar dat  is mislukt, want dat was met touwen 

en dat touw ging stuk als je de deur open deed. “ 

 

     “ Nu zetten we kartonnen dozen voor de deur zodat Joris niet goed meer binnen kan.” 

 
Als Steven  iets zou mogen veranderen aan zijn broer dan zou hij willen dat Joris zijn speelgoed niet 
meer stuk maakt. Dit is een indicatie dat Steven het heel storend vindt dat zijn speelgoed steeds stuk 
gemaakt wordt. 
 
     “  Ik zou willen veranderen dat hij nooit meer op playmobilstad gaat en dat hij mijn knex en mijn 

lego niet meer stuk maakt. Of andere dingen van mij, dat hij die niet meer stuk maakt. Voor de 
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rest  zou  ik niets veranderen. Misschien kan  Joris wel  leren om niets meer  stuk  te maken als hij 

groter wordt, hopelijk! Want ik zou niet willen dat hij verder doet met alles stuk te maken. “ 

 
De ouders gaven aan dat ze wisten dat Steven het vervelend vindt wanneer 

Joris zijn speelgoed stuk maakt. Ze schrokken er wel van dat hij in alle 

gesprekken hierover iets verteld had. Ze wisten niet dat dit zo hoog zat 

bij hem. 

 

“ Ik begrijp natuurlijk wel dat dit voor Steven niet leuk is, wanneer 

Joris zijn speelgoed stuk maakt. Het komt ook dikwijls aan bod in zijn 

verhaal dus dat is iets waar hij het heel moeilijk mee heeft. “ (mama) 

 

De ouders proberen Steven duidelijk te maken dat het feit dat Joris zijn 

speelgoed stuk maakt niet alleen komt doordat hij een beperking heeft. 

Niettegenstaande dat Steven dit wel zo ervaart. 

 

“ We proberen Steven duidelijk te maken dat het feit dat Joris zoveel 

speelgoed van hem stuk maakt niet alleen te maken heeft met Joris zijn 

handicap en dat dit met Bart ook zo gaat zijn als hij wat ouder is. 

Steven associeert het speelgoed dat Joris kapot maakt met zijn 

Downsyndroom terwijl dat er niets mee te maken heeft. “ (mama) 

 
Vrienden 
 
Steven zijn vrienden zijn kinderen van op school, voornamelijk klasgenootjes. Op zijn school weten de 

meeste kinderen dat Joris zijn broer is en hij vertelt dit ook aan hen. Wanneer ze hem vragen stellen 

over  zijn broer probeert hij hier op  te  antwoorden en hen bepaalde dingen uit  te  leggen.  Steven 

geeft ook te kennen dat  indien hij een vriendje zou hebben dat ook een broertje of een zusje heeft 

met het Downsyndroom, hij ermee zou praten en zou vertellen over zijn broer. Dit zou kunnen wijzen 

op de nood om met een andere brus te praten.  

 
     “  Ik heb al veel verteld aan mijn vriendjes dat Joris een handicap heeft en het zijn altijd dezelfde 

vriendjes die hetzelfde vragen. Ze onthouden het niet. ” 

 

     “ Ik vertel altijd wel dat hij een handicap heeft. En dan vragen ze mij ook wat dat is en dan vertel ik 

dat ook wat dat is. Dat is dat hij alles niet zo snel kan. “ 
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     “  Moest  er  iemand  van  mijn  vriendjes  ook  een  broertje  of  een  zusje  hebben  met  het 

Downsyndroom dan zou  ik er misschien wel tegen praten over Joris.   Dan zou  ik vertellen hoe  je 

ermee moet omgaan, dat je hem niet teveel mag forceren,…  “ 

 
Steven zijn ouders wisten niet dat Steven soms vertelt over de beperking 

van zijn broer. Ze wisten ook niet dat hij soms twijfelt of hij aan zijn 

vrienden iets zou zeggen of niet over Joris.   

 

“ Ik verschiet enorm van wat Steven allemaal vertelt heeft aan jou 

[Marieke]. Hij is er blijkbaar veel mee bezig maar hij uit dat nooit naar 

ons toe. Het verhaal van zijn vriendjes, dat hij er veel over vertelt dat 

Joris een handicap heeft maar dat hij soms twijfelt om er over te praten 

en dat indien er een klasgenootje ook een broertje zou hebben met het 

syndroom van Down dat hij er dan wel tegen zou vertellen… daar schrik ik 

van. Hij heeft dus blijkbaar wel nood om te vertellen over zijn broer aan 

vriendjes. ” (mama) 

 
Gevoelens 
 
Steven  geeft  aan  dat  hij  zich  soms  schaamt  voor  Joris  en  dat  Joris  hem  soms,  door  zijn  gedrag, 

belachelijk  maakt.  Dit  is  vooral  in  het  bijzijn  van  vrienden.  Dit  thema  ‘gevoelens’  moet  dus 

gerelateerd worden aan het thema ‘vrienden’. Het is in de aanwezigheid van zijn vrienden en die hun 

reacties op wat Joris doet, dat hij zich beschaamd voelt. 

 

     “ Hij ligt bijvoorbeeld op de grond en dan zeggen al de kindjes [op school] ‘alle zet hem eens recht’. 

Dan schaam ik mij zo een beetje dat ik dat moet doen, dan maak ik mij zo belachelijk. 

 

     “ Naar een verjaardagsfeestje ga  ik niet graag samen met  Joris. Want als  Joris dan op de grond 

gaat  liggen en zo en roepen. En als we dan met de playstation speelden kwam Joris zo over dat 

stuur liggen en zo en zo ‘boenk, boenk’. Dat was echt niet leuk, dan schaamde ik mij een beetje. “  

 

De ouders wisten niet dat Steven zich soms schaamt voor zijn broer en dat 

hij het gedrag van zijn broer in het bijzijn van zijn vriendjes soms 

vervelend vindt.  

 

“ Ik denk niet dat hij de handicap van zijn broer tegenover zijn vrienden 

wil verbergen. Al zijn vriendjes op school weten ook dat Joris een 

handicap heeft. Op hun school is er wat dat betreft genoeg openheid om 
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daar mee om te gaan.(…) Ik heb niet het gevoel dat hij zich zou schamen 

voor zijn broer of dat dit een belemmering zou zijn. “ (papa) 

 

De ouders schrikken dan ook wanneer ze lezen dat Steven zich soms schaamt 

en belachelijk voelt in het bijzijn van zijn broer. 

 

“ Dat hij zich soms schaamt wanneer Joris op de grond gaat liggen dat 

wisten wij ook niet. Dat is een perceptie van Steven waar ik helemaal 

niets vanaf wist, dat had ik niet gedacht van hem. ” (mama) 

 

De ouders zorgen ervoor of waken erover dat de andere kinderen Joris niet 

als een storend element zouden ervaren of als een spelbreker wanneer er 

thuis vriendjes komen spelen.  

 

“ Wanneer er bijvoorbeeld vriendjes komen spelen voor onze oudste 

kinderen dan letten we er op dat Joris hen niet stoort zodat ze zeker het 

gevoel niet hebben dat Joris een spelbreker is. “ (mama) 

 

Ouders 

Steven ervaart dat zijn ouders meer bezig zijn met Joris  

 

Steven zijn ouders willen  Joris op een speelse manier allerlei zaken aanleren. Hiervoor  is het nodig 

dat zij op regelmatige basis oefeningen maken met Joris om hem bijvoorbeeld kleuren aan te leren. 

Steven weet dat zijn ouders oefeningen moeten maken met Joris maar door de speelse aanpak ervan 

ervaart hij dit als ‘mijn ouders spelen spelletjes met Joris’. Steven wil dan soms ook spelletjes spelen 

met  zijn ouders maar moet dan  zijn beurt afwachten. Hij heeft ook het gevoel dat  Joris bepaalde 

dingen meer mag doen dan hij, zoals bijvoorbeeld tv kijken. Wanneer hij zich benadeeld voelt zal hij 

dit niet uiten naar zijn ouders toe.  

 

     “ Soms zeg ik wel eens tegen mama en papa ‘wanneer ga je nu eens met ons spelen?’. Papa zegt 

dan altijd ‘nog eventjes’. Dat is dan als ze met Joris nog bezig zijn met zijn oefeningen bijvoorbeeld 

puzzeltjes maken, spelletjes,… Dan oefenen ze met Joris en dan moet ik nog een beetje wachten. “ 

 

     “ Ze [ouders] doen meer dingen samen met hem [Joris], zoals spelletje ofwel zet papa de tv op voor 

‘kabouter Plop’. “ 
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     “ Joris mag ook veel meer tv kijken dan  ik. Dat  is soms vervelend want  ik zou ook meer tv willen 

kijken. Ik heb dat al één keer gedaan dat  ik zei ‘mama Joris krijgt wel veel meer dan ons he!’. En 

dan zegt mama ‘dat is niet waar, en als Joris kijkt dan kijken jullie ook wel mee he’. Dat is eigenlijk 

wel waar ook. “ 

 

     “ Mama en papa  verdragen meer  van hem want  soms  zeggen  ze  ‘moest het  Joris  zijn  ja, maar 

jij…!’. Dan denk  ik  soms  ‘Joris mag  dat allemaal  doen  en  ik niet’. Maar  ik  zeg  dat  nooit  tegen 

mama en papa. “ 

 

De perceptie die Steven heeft dat zijn ouders meer verdragen van Joris was 

onbekend voor de ouders, zij waren zich hier niet van bewust.   

 

“ Ik vind het erg om te lezen dat Steven vindt dat wij meer van Joris 

kunnen verdragen dan van hem. Wij zijn ons daar als ouders helemaal niet 

van bewust. Wij wisten niet dat Steven het gevoel heeft dat Joris veel 

minder snel gestraft wordt dan hij. ” (mama) 

 

Het geven van informatie over de beperking 
 
Uit de gesprekken die ik had met Steven kon ik vaststellen dat hij weet dat Joris anders is dan andere 

kindjes.  Hij weet  ook  dat  Joris  het  syndroom  van  Down  heeft  en  dat  daardoor  bepaalde  dingen 

anders zijn en dat hij sommige dingen nog niet kan.  

 
     “ Ik weet dat hij Downsyndroom heeft, ja, mama en papa vertellen daar soms over. Of ik vraag dan 

altijd  ‘wat  is dat Downsyndroom?’ En mama weet het niet, en papa wel want die  is huisarts.  Ja 

dan zegt hij dat altijd. Dan zegt hij dat Joris alles wel zal  leren maar dat hij trager  is dan andere 

kindjes. “ 

 

De ouders geven aan dat wanneer hun kinderen vragen zouden stellen bij de 

beperking van Joris dat ze dan altijd bij hen terecht kunnen. Ze geven ook 

zelf uitleg bij bepaalde dingen die voor Joris moeten gedaan worden. 

 

“ Wij zijn daar niet dagelijks mee bezig [met de handicap van Joris] maar 

als het ter sprake komt dan geven we daar wel uitleg over. Onze kinderen 

mogen altijd met vragen naar ons toekomen. Op andere momenten geven we 

ook uitleg bijvoorbeeld waarom Joris spelenderwijs zoveel oefeningen moet 

maken. Zo begrijpen ze ook dat het voor Joris nodig is om veel te oefenen 

en dat wij als ouders daar veel tijd moeten aan besteden. ” (papa) 
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De ouders hebben ook niet de indruk dat Steven met vragen zit over de 

beperking van Joris. 

 

“ Ik denk niet dat hij met vragen zit of met onzekerheden. Ik denk dat 

hij Joris eerder als normaal beschouwt. Hij zegt wel ‘Joris is anders 

want hij heeft het Downsyndroom’. Die term gebruikt hij omdat hij dat 

gehoord heeft van ons. Wij hebben hem een beetje proberen uitleggen dat 

wanneer Joris anders doet dan anders dat dit door zijn Downsyndroom komt. 

Maar echt vragen stellen doet hij niet, hij staat daar niet bij stil. ” 

(papa) 

 
Later 
 
Steven weet dat hij (later) niet voor Joris moet zorgen. Hij veronderstelt dat Joris bij mama en papa 

thuis zal blijven wonen of dat hij zal samen wonen met andere mensen met een beperking zoals zijn 

tante Gerda. 

 
     “  Ik denk niet dat  ik  later  voor  Joris moet  zorgen.  Ik denk dat hij hier wel  zal blijven wonen bij 

mama en papa. Of misschien gaat hij bij iemand anders gaan wonen die hij kent. Of bij Gerda die 

heeft ook een handicap, dat is mijn tante. Dat is de zus van mijn mama die 3e is geboren. En haar 

Downsyndroom is dat ze niet kan horen. Ze heeft een luisterapparaat. “ 

 

De ouders geven aan dat Steven weet dat Joris anders is dan andere 

kinderen. Hij weet dat Joris bepaalde dingen minder goed kan en dat hij hem 

daarbij soms kan helpen. Ze willen hem (en ook de andere kinderen) niet 

belasten met ‘zorg’ voor Joris maar Steven voelt zelf aan wanneer hij kan 

helpen.  

 

“ Hij begrijpt niet helemaal de handicap, maar hij begrijpt wel dat Joris 

anders is dan andere kindjes. Hij kent dus niet de details. Hij komt wel 

op voor Joris en helpt hem ook, hij weet dat Joris bepaalde dingen minder 

goed kan. “ (papa) 

 

“ Laat ons zeggen dat we als ouders onze andere kinderen zeker niet 

willen opzadelen met zorg voor Joris, dat zeker niet. Maar Steven weet 

wel wanneer hij kan helpen en hij doet dat dan ook. Dit is bijvoorbeeld 

’s ochtends wanneer het wat hectisch is, dan helpt hij hem om zijn jasje 

aan te doen. “ (papa)  
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“ Het is ook zo dat zij deze zorg voor Joris van ons als ouders 

overnemen. Joris is iemand die graag op verkenning gaat dus wanneer er 

een deur blijft open staan zal hij er zeker naartoe gaan. Steven let er 

dan ook voor op dat bepaalde deuren vast gaan omdat hij dat van ons al 

gemerkt heeft. Of wanneer ze in de tuin spelen en Joris loopt te ver weg 

dan gaat hij er ook achteraan om hem tegen te houden. Hij merkt hoe wij 

dat doen en gaat dat voor een deel imiteren. “ (papa) 

 
De ouders willen ook niet dat Steven zich verantwoordelijk zou voelen voor 

Joris. 

 
“ Ze gaan ook naar dezelfde school maar de speeltijd van de kleuters en 

van het lager is niet samen en dat vind ik heel goed. Anders zou ik 

schrik hebben dat ze zich in de speeltijd verantwoordelijk zouden voelen 

voor Joris. Zoals bijvoorbeeld wanneer Joris zou vallen dat zij zich dit 

niet moeten aantrekken en dus niet alles op zich nemen. Ze moeten in de 

speeltijd gewoon onbezonnen met hun vriendjes kunnen spelen in plaats van 

op Joris te passen. ” (mama) 

 
De ouders geven aan dat ze merken dat Steven ouder wordt en daardoor meer 

gaat beseffen dat Joris anders is.  

 

“ Ik denk, of dat hoop ik toch, dat Steven positief staat tegenover 

Joris. Steven gaat heel zorgzaam met Joris om. Wanneer er op school iets 

gebeurt met Joris dat Steven niet leuk vindt, dan gaat hij dat melden. 

Hij zal dus zeker opkomen voor zijn broer.  Dit is zonder dat wij hem dat 

opleggen want hij moet vooral Steven blijven. Steven beseft nu op deze 

leeftijd dat Joris anders is en daarom wil hij mee zorg dragen voor hem. 

“ (papa) 

 

“ Steven is ook de oudste van de vier, dus hij zal ook het meeste 

beseffen wat het is als je een broer met een handicap hebt. “ (mama) 

 

De ouders hebben een duidelijke visie voor de toekomst. 

 

“ Ze spelen veel samen en zijn toch wel betrokken op elkaar. Ik zou graag 

hebben dat dit zo blijft als ze ouder worden, dat ze een goede band 

blijven behouden. Niet in de optiek van ‘zorgen’ voor Joris, dat zeker 

niet. Ze mogen niet het gevoel hebben dat ze een verantwoordelijkheid 

hebben naar Joris toe. Ik wil dat ze hem gewoon zien als broer. Wel met 

het besef dat Joris een aantal beperkingen heeft, maar ik wil niet dat ze 
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hem als een last ervaren. Ze zullen waarschijnlijk wel voor hem zorgen 

maar ik wil hen absoluut niet in die rol duwen. “ (mama) 

 

Globaal beeld 
 
Globaal  gezien  kan  er  gesteld worden  dat  Steven  een  duidelijke  kijk  heeft  op  zijn  broer  die  het 

syndroom van Down heeft. Hij weet en beseft dat Joris anders  is en dat daardoor bepaalde dingen 

niet verlopen zoals bij andere kindjes. Steven zijn beleving ten opzichte van Joris  is vooral gekleurd 

door  het  vele  speelgoed  dat  Joris  stuk maakt. Dit  is  iets wat  hem  enorm  stoort  en waar  hij  het 

meeste hinder van ondervindt. De ouders geven aan dat ze nadat ze het verhaal van Steven gelezen 

hadden, beseften dat hij veel meer met de beperking van  Joris bezig  is dan ze gedacht hadden. Ze 

wisten niet dat dit een  impact op hem had. Zoals bijvoorbeeld dat hij zich  schaamt  tegenover zijn 

vrienden en dat hij het heel storend vindt dat Joris zijn speelgoed stuk maakt. 

3.1.2 Yadira 
 
Beeld van zus als persoon 

Sofietje1 houdt van… 

 

Yadira heeft een duidelijk zicht op wat Sofie graag doet, met wat ze zich bezig houdt. Ze geeft ook 

aan dat Sofie steeds met dezelfde activiteiten bezig is. 

 

     “ Sofie houdt van muziek  luisteren,  in haar boekjes kijken. Dat  is eigenlijk het enige wat ze doet. 

Soms moet ze een puzzel maken maar eigenlijk doet ze dat liever niet, maar ze moet het wel doen 

van mama. “  

 

     “ ze houdt van een leuke sfeer. ” 

 

Sofie heeft aanmoediging nodig 

 

Yadira weet dat haar zus aanmoediging nodig heeft om andere dingen te doen dan datgene wat ze 

gewend is.  

 

     “ Sofie zal nooit zelf vragen om een spel te spelen maar als jij het vraagt aan haar zegt ze soms wel 

een keer ja. Soms als ze naar de schommel wil gaan dan vraagt ze het soms eens aan mij. Of dan 

                                                            
1 Yadira gebruikt voor haar zus Sofie heel vaak het verkleinwoord ‘Sofietje’. 
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kijk  ik  zo  naar  haar  en  dan  vraag  ik  ‘moet  ik  meegaan?’  en  dan  zegt  ze  wel  ja.  Ze  heeft 

aanmoediging nodig en dan moet ik met haar meegaan. Ik denk dat ze op school daar veel beter 

in is als iemand haar iets vraagt om te doen. Op school helpt ze ook iedereen. ” 

 

     “ Mama vraagt soms aan mij dat  ik bijvoorbeeld mee ga op de schommel met Sofie want anders 

gaat ze niet. Je moet haar altijd stimuleren want anders beweegt ze niet. “ 

 

Relatie zus 

Samen spelen 

 

Als ik Yadira vraag welke dingen ze zoal samen doet met haar zus dan vernoemt ze twee dingen, het 

konijntje aaien en schommelen. Tijdens de gesprekken zijn er geen andere voorbeelden van dingen 

die ze samen doen aan bod gekomen. Dit is vooral te wijten aan Sofie haar stereotiepe gedrag zoals 

in boekjes kijken, naar muziek luisteren en het feit dat Sofie liever dingen alleen doet. Yadira zou wel 

willen  dat  ze meer  dingen  samen  konden  doen  zoals  puzzelen,  gezelschapspelletjes,…  Ze  vertelt 

daarbij ook dat, door Sofie haar verstandelijke handicap, het  steeds eenvoudige  spelletjes moeten 

zijn. 

 

     “ Soms spelen we  samen met ons konijntje eens buiten, beetje aaien en zo. En op de schommel 

buiten dat doen we ook samen. Soms wil ik wel een puzzel maken met haar maar dat mag niet, je 

mag daar nooit aankomen. “ 

 

     “ Ik weet het niet…misschien zou ik wel meer dingen willen samen doen… Maar ik let daar eigenlijk 

niet op. Thuis  zelf  speel  ik eigenlijk ook graag alleen. Soms wil  ik wel eens een gezelschapsspel 

spelen maar dat is dan te moeilijk voor Sofietje. “ 

 

De ouders denken dat Yadira soms wel meer samen zou willen doen met Sofie 

zoals spelletjes spelen. Sofie daarentegen is liever op zichzelf en 

antwoordt steeds ‘nee’ op een vraag van Yadira. 

 

“ Ja, dat denk ik wel dat Yadira meer eens een spelletje zou willen 

spelen met Sofie. Yadira speelt graag spelletjes maar ze stelt het ook 

niet veel zelf voor. (papa) Maar ja op den duur, je zou voor minder als 

het antwoord altijd nee is, van Sofie haar kant dan. Nu ja, samen 

spelletjes spelen met Sofie is ook niet zo interessant denk ik, gezien 
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haar verstandelijke mogelijkheden. Soms ‘memory’ maar dan de heel 

eenvoudige versie.” (mama) 

 

Yadira ervaart haar zus als gewoon 

 

Tijdens de eerste gesprekken was het opvallend dat Yadira steeds antwoordde ‘ik denk daar niet over 

na’. Ze stelt zich geen vragen bij de beperking van haar zus. Het is maar naarmate dat ik meer langs 

kwam en door met haar gesprekken te voeren, dat ze er beetje bij beetje begon over na te denken. Ik 

hanteerde  ook  een  speelse  aanpak  waardoor  Yadira  alsmaar  meer  vertelde  en  samen  met  mij 

nadacht over bepaalde  thema’s. Yadira zegt veel  ‘maar  ja…’ of  ‘dat  is normaal’ of  ‘ik vind dat niet 

erg’. Dit kan erop wijzen dat ze begrijpt dat Sofie een beperking heeft en dat ze weet dat ze daarmee 

rekening moet houden.  

 

     “ Mijn mama en papa vertellen niet zoveel over de handicap van Sofie, maar dat hoeft ook niet 

want ik ben haar zo gewoon. “ 

 

     “ Ze durft soms wel eens snurken en daar ben ik soms wel een beetje boos voor maar ja… “ 

 

     “  Ja, maar mijn beste vriendin verstaat haar niet en  ik versta haar dan wel,  ik vind dat  zo  raar. 

Maar ja ik ben het ook gewoon hé. “ 

 

     “ Maar  ik praat daar  eigenlijk niet  veel over  [over de beperking  van  Sofie]. Het  is  voor mij een 

gewone zus. “ 

 

     “  Sofie  heeft meer  kleding  nodig,  daar moet meer  aandacht  aan  besteed worden, maar  dat  is 

normaal door haar handicap. “ 

 

Yadira ervaart haar zus als gewoon omdat ze vindt dat de beperking niet zo erg is. Wanneer Sofie een 

andere  beperking  zou  hebben,  die  zij  als  moeilijker  ervaart,  dan  zou  ze  misschien  wel  meer 

problemen ondervinden. 

 

     “  Ja  ik denk dat dat veel verschil maakt  [om welke beperking het gaat], want met Sofietje  is het 

toch niet zo erg, maar als het bijvoorbeeld iemand is die autistisch is, dan is dat veel moeilijker om 

mee om te gaan of om mee te praten. “  
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Wanneer de ouders het verhaal van Yadira doornemen,  dan wijten ze haar 

beleving van ‘Sofie als een gewone zus’,  aan de aard van Sofie haar 

beperking. 

 

“ Het komt ook omdat Sofie niet moeilijk is hé. Een ander kind is 

misschien lastig en stoort de anderen. Maar bij Sofie is het een beetje 

te veel van de andere kant. Als er een laddertje blijft staan in huis dan 

zal Sofie daar nooit aankomen. Ik moet nooit denken dat ze iets gaat doen 

dat niet mag. Ze laat alles liggen waar het ligt. Aan mijn cd’s komt ze 

ook nooit aan. Zij heeft haar cd’s en ik die van mij. En ze komt daar dus 

nooit aan. Ze heeft haar eigen spulletjes. Het is waarschijnlijk daardoor 

dat zij [Yadira] dat allemaal als gewoon ervaart. Sofie zegt ook niet 

veel. Vandaag heeft ze op gans de dag nog geen 10 woorden gezegd. Het 

zijn vooral stereotype dingen die ze zegt zoals ‘waneer gaan we eten,…’ 

Het beperkt zich tot elementaire dingen. ” (mama) 

 

De ouders vermoeden dat Yadira zich niet veel vragen stelt. Maar papa vult 

aan door te zeggen dat ze daar eigenlijk geen zicht op hebben. Het kan ook 

zijn dat Yadira zich wel vragen stelt maar daar niet met iemand over praat, 

bijvoorbeeld om haar ouders te sparen. 

 

“ Ik denk ook niet dat Yadira zich veel vragen stelt. Ik weet het eerlijk 

gezegd niet. Ik denk dat ze ook een deel verzwijgt of niet zegt. Of 

misschien vanzelfsprekend vindt. “ (papa) 

 

“ Ik weet het niet of ze zich die vragen stelt, misschien stelt ze deze 

niet om ons te sparen… ” (papa) 

 

Geen ruzie wel plagen  

 

Yadira en Sofie maken geen ruzie. Yadira geeft wel aan dat zij Sofie soms een beetje plaagt, maar dat 

is dan eerder om te spelen en niet negatief bedoeld. Ze weet ook dat je aan Sofie haar spulletjes niet 

mag aankomen zonder het te vragen, zo vermijdt ze dat Sofie boos wordt.  

 

     “ Soms plaag  ik Sofietje eens  in de auto, zo een beetje duwen voor te spelen. Maar ruzie  ik denk 

niet dat ze dat kent eigenlijk. Ik denk niet dat ze dat weet. “ 
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     “  Ik denk niet dat ze op  school boos wordt, maar  soms hier wel  [thuis]. Bijvoorbeeld als  je haar 

boekjes afneemt, als  je  iets neemt wat van haar  is. Als  je  iets afneemt van haar dan pakt zij het 

terug. Ze is gehecht aan haar eigen spulletjes. “ 

 

     “ Wij maken nooit ruzie, wel soms een keer kibbelen maar ja. (…) Vloeken of roepen dat heb ik nog 

nooit gedaan. “ 

 

     “ Maar ja…echt zenuwachtig word  ik niet van mijn zus. Sofietje zaagt ook niet veel dus…ze  is van 

haar zelf nogal rustig. “      

 

     “ Echt boos ben ik eigenlijk nog niet geweest, soms eens ‘ambetant’ maar ja. Echt boos ben ik nog 

nooit geweest. “ 

 

Wat haar stoort aan Sofie 

 

Sommige dingen vindt Yadira vervelend aan haar zus zoals het snurken of wanneer haar muziek te 

luid  staat of wanneer  er  geen  lange wandelingen  kunnen  gemaakt worden.  Ze maakt hier  echter 

geen ruzie over of vertelt dit ook niet aan haar ouders. 

 

     “ Ik slaap samen met Sofietje op één kamer. Ze durft soms wel eens snurken en daar ben ik soms 

wel een beetje boos voor maar ja… “ 

 

     “ Soms als  ze  zo veel naar haar muziek  zit  te  luisteren dan  zet  ze het  soms  te  luid en dan  zegt 

mama steeds ‘Sofietje, zet het eens een keer stiller’. En dan zet ze het wel stiller maar daarna zet 

ze het dan weer luider. En dan is het zo ‘geratel’ en dan zit ik te lezen en dan is dat niet fijn. “  

 

“ Soms als ik op toilet zit en zij wil er dan op dan duwt ze zo op die deur. Dan zeg ik ‘Sofietje ik zit 

er wel op’. En dat begrijpt ze dan niet en dan moet ze wachten en dat vindt ze niet leuk. En als ik er 

dan af ben dan slaat ze mij soms. Maar dat  is niet erg. Dan zeg  ik ‘Sofietje, waarom sla  je mij?’. 

Maar ja dan doet ze niets.” 

 

     “ Als we op vakantie zijn dan kunnen we soms niet echt wandelingen gaan doen als het ver is of als 

het steil is. Maar we doen dat soms wel, dan moet ze in de buggy zitten. Dan is dat wel een beetje 

lastig voor papa. ”  
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Ouders 

Ouders geven extra aandacht aan Sofie 

 

Yadira vertelt dat haar ouders extra aandacht moeten geven aan Sofie omdat ze speciale schoenen 

en  kleding  nodig  heeft.  Vooral  haar mama  geeft  die  extra  aandacht  omdat  zij  Sofie  haar  kleding 

steeds moet verstellen en aanpassen aan Sofie haar maat. 

 

     “ Haar voetjes zijn heel hoog dacht ik en ze heeft ook kleine voetjes. En haar teentjes staan ook een 

beetje over elkaar. Haar kleren zijn ook een beetje kleiner van lengte en breder. In de winkel kan ze 

meestal de T‐shirt wel aandoen maar broeken dat past haar niet. Die zijn altijd te lang of te smal. 

En dan moet mama dat aanpassen. “  

 

In een volgend gesprek geeft ze aan dat,  door de extra aandacht die besteed wordt aan de kleding 

en de schoenen van Sofie, zijzelf soms vindt dat haar zus meer krijgt. Ze zegt daar dan ook bij dat dit 

normaal is omdat ze een beperking heeft.  

 

     “ Sofietje krijgt het meeste  toe  , denk  ik. Het  is meer voor verzorging dat ze meer krijgt want ze 

heeft speciale schoenen en kleren nodig. Maar ja dat is ook normaal. Maar ja soms vind ik het niet 

echt nodig. ” 

 

Yadira vindt ook dat haar ouders Sofie soms verwennen. 

 

     “ Als Sofietje  iets gemorst heeft zegt ze gewoon  ‘kijk  ik heb gemorst’. Dan neemt er  iemand een 

doek en kuist dat op. Zo op die dingen wordt ze ook verwend, ze moet niet alles zelf doen. Maar 

dat is eigenlijk niet erg, dat is normaal. Soms denk ik ‘eigenlijk kan ze dat wel alleen’. Ze [ouders] 

zijn naar een oudercontact geweest en ze kon op school alles zelf snijden [eten] en thuis moeten 

mama en papa alles snijden. En sindsdien moet ze dat nu thuis ook zelf doen. “ 

 

Het geven van informatie over de beperking 

 

Yadira kan de beperking van haar zus niet precies omschrijven, voor haar is het te vergelijken met het 

Downsyndroom. 
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     “ Van mijn zus weet ik dat eigenlijk niet. Het is geen mongooltje maar het lijkt er een beetje op. Ja, 

het is iets speciaals, het is ook een syndroom. Een mevrouw op vakantie had een mongooltje en ze 

vroeg aan papa of Sofietje dat ook had. Maar papa vertelde toen dat het iets speciaal was. “ 

 

De ouders denken dat Yadira de beperking van Sofie begrijpt en er rekening 
kan mee houden, ook al stelt Yadira hierover niet veel vragen. 
 

“ Ik denk dat Yadira de handicap van Sofie begrijpt. Tot voor enkele 
maanden was dat wel minder. Zijzelf zegt er niet zoveel over maar ze weet 
het wel. “ (papa) 

 

Vrienden 
 
Yadira haar vriendinnen weten dat ze een zus met een beperking heeft. Ze geeft aan dat ze het leuk 

vindt wanneer ze haar vragen stellen over haar zus.  

 

     “ Ik praat daar soms over [over Sofie haar beperking] met een vriendin. Ze vragen dan meestal of ik 

dat niet ambetant vind. Maar nee eigenlijk niet. Mijn beste vriendin vraagt daar  soms ook  iets 

over. En ze is ook eens mee geweest op vakantie. Ze vraagt soms dingen zoals ‘hoe komt het dat 

Sofietje zo is?’. Ik vind dat eigenlijk wel leuk dat ze dat soms vraagt. “ 

 

Als  ik haar vraag of haar beste vriendin haar verhaal zou mogen  lezen, antwoordt ze dat dit zeker 

mag. Ze benadrukt hier nog eens dat ze niet veel over haar zus praat met andere mensen. Sofie  is 

voor haar een gewone zus waarover ze eigenlijk niet zoveel praat, evenmin als over haar andere zus 

Clarissa. 

 

     “  Ze  zou  het  zeker mogen  lezen maar  ik  denk  dat  ze  de meeste  dingen wel  al weet.  Sommige 

dingen niet. Maar  ik praat daar eigenlijk niet veel over. Het  is voor mij een gewone zus. En over 

Clarissa praat ik ook niet dus ja… Misschien zou ik wel benieuwd zijn wat ze daarna zou zeggen, als 

ze het gelezen heeft.  Bijvoorbeeld van dingen die ze niet wist. “ 

 

De ouders geven aan dat ze niet precies kunnen zeggen of Yadira met 

vriendinnen praat over de beperking van Sofie. 

 

“ Ik denk wel dat ze dat doet tegen vriendinnetjes praten over Sofie, 

maar heel weinig. Allé we weten dat eigenlijk niet. Ze heeft wel 

vriendinnen en één zeer goeie vriendin. Maar of ze daar iets tegen 

vertelt dat weten we niet. (papa) Dat vriendinnetje is eens mee op 
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vakantie geweest met ons maar daar werd nooit iets over gezegd. Dat 

meisje was ook een ‘stilleken’, ze zei niet veel. Er werd dan wel gekeken 

want ze zien dan dat dat hetzelfde niet is. Maar eigenlijk vragen stellen 

dat deden ze niet. We hebben daar eigenlijk geen zicht op. ” (mama) 

 

Gevoelens 
 
Yadira schaamt zich soms voor Sofie. Dit is vooral wanneer andere mensen haar wijzen op het gedrag 

van haar zus.  

 

     “  Soms  als we  over  straat  lopen  dan  kijken  er  zo mensen.  Sofie  heeft  ook  een  grote  buggy,  ik 

schaam mij daar niet om, maar als ze dan kijken dan wil ik soms vragen ‘waarom kijk je daar naar 

hé?’, maar ik doe dat dan niet. “ 

 

     “ We waren eens in Oostenrijk en we waren daar naar een concert geweest en daar waren van die 

grote buizen en dat vond Sofietje  leuk want ze zat zo mee te doen. En dan denk  ik soms Sofietje 

wees  eens wat  rustiger, omdat  er  toen ook mensen aan het  staren waren, maar  ja als  ze  zich 

amuseert.“ 

 

De ouders geven ook aan dat ze al opgemerkt hebben dat Yadira zich in het 

bijzijn van anderen kan schamen en generen voor Sofie. 

 

“ Als we ergens komen is Yadira, ik zal niet zeggen beschaamd, maar is ze 

lichtjes gegeneerd. Het is nu wel al verbeterd. Dat heb ik bij de oudste 

ook gezien, dat verandert dan wel als ze ouder worden. Als we 

bijvoorbeeld in de kerk komen en Sofie ziet iemand die ze kent dan is ze 

tevreden en dan kan ze soms luider praten of een beetje roepen. Ze 

gedraagt haar niet zoals ze haar zou moeten gedragen. Yadira heeft dat 

echt niet graag, ze zal dan zeggen ‘allé Sofietje’. Yadira heeft graag 

dat alles rustig verloopt. Yadira zal ook snel zeggen ‘sstt’, ze is snel 

geïrriteerd. Bijvoorbeeld als het tv is dan geeft Sofie op alles 

commentaar. Dan zal Yadira ook snel zeggen ‘sstt’ ‘sstt’. Sofie zou echt 

moeten zwijgen. De laatste tijd valt mij dat op aan haar. “ (mama) 

 

     “ Je ziet het ook aan haar gezicht dat ze dat vervelend vindt als er 

andere mensen naar Sofie kijken. Yadira wil eigenlijk zijn zoals 

iedereen, niet meer maar ook niet minder. Het moet allemaal gewoon zijn 

voor haar. Maar het is niet gewoon hé met Sofie. “ (mama) 
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De ouders vertellen dat dit gegeneerd zijn te maken heeft met Yadira haar 

persoonlijkheid en dat dit naarmate ze ouder wordt en meer haar eigen weg 

gevonden heeft in het omgaan met Sofie zal verbeteren. 

 

“ Yadira is graag in haar coconnetje zonder vreemde mensen die een 

oordeel zouden kunnen vellen. En dan is dat goed. Maar dat gaat wel nog 

veranderen. Ik weet dat zeker. Maar ze moet er met zichzelf nog wat uit 

geraken. Maar dat was met Clarissa ook zo. Dat gegeneerd zijn dat gaat 

weg. ” (mama) 

 

Wanneer andere mensen Sofie loven en aanmoedigen ervaart Yadira af en toe wat jaloersheid. 

 

     “ Soms ben ik een beetje jaloers op Sofietje. Als ze zo zeggen ‘Sofietje jij kunt dat goed!’ dan zeg ik 

ook iets dat ik goed kan. En dan zeggen ze wel ‘ja’, maar dat is niet hetzelfde. Dat is gewoon voor 

Sofietje een beetje blij te maken dat ze dat zeggen. “ 

 

Later 
 
Yadira heeft een beeld over de toekomst. Ze weet dat zij en Clarissa het huis zullen uitgaan en dat 

Sofie dit niet zal doen. Ze denkt dat Sofie bij haar ouders zal blijven wonen en dat ze  later niet zal 

gaan werken. 

 

     “ Ik ga weggaan van huis en Sofietje gaat dat niet doen. Ik denk niet dat ze dat zal begrijpen. En 

Clarissa gaat dan ook weggaan en ja… “ 

 

“ Ik denk dat Sofietje bij hen [ouders] gaat blijven wonen. En werken dat gaat ze denk ik niet doen, 

dus ja…. Maar eigenlijk heb ik het nog niet echt gevraagd maar ik denk er wel over na. “ 

 

Yadira geeft aan dat ze het fijn vindt dat er niets verandert aan het gezin door Sofie haar beperking. 

Samen zorgen voor Sofie brengt hen dichter bij elkaar. 

 

     “ Ja, omdat we veel dingen samen doen. En er verandert eigenlijk niets door het feit dat Sofietje 

gehandicapt is. Ik vind dat het ons eigenlijk nog meer samen brengt. Want je moet er samen een 

beetje voor zorgen. ”      

 

De ouders geven aan dat Yadira bijna geen vragen stelt over Sofie maar dat 

dit misschien later, wanneer ze ouder wordt, wel het geval zal zijn.  
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“ Maar dat zal wel komen denk ik. Zeker wanneer wij ouder worden en Sofie 

meer zorgbehoevend wordt. Het is een verschil tegen iemand die 12 jaar is 

of die 17 jaar is. Dan ben je met andere dingen bezig hé op die 

leeftijden. Yadira is eigenlijk ook nog volledig afhankelijk van ons en 

Sofie ook. Dus voor Yadira maakt dat nu nog niet zoveel verschil. “ 

(papa) 

 

Globaal beeld 
 
Yadira  weet  wat  haar  zus  graag  doet  en  wat  niet.  Ze  heeft  ook  een  beeld  van  hoe  haar  zus 

functioneert. Ze ervaart haar zus overwegend als een gewone zus met uitzondering van een aantal 

zaken. Yadira denkt niet veel na over de beperking van haar zus. Het is maar pas nadat ik echt vragen 

ging stellen dat ze er over na dacht. Yadira heeft een eerder stille persoonlijkheid. Het zou kunnen 

dat ze hierdoor innerlijk misschien wel met vragen zit maar dit niet tot uiting brengt. In het bijzijn van 

anderen ervaart Yadira soms schaamte. 

3.1.3 Gert 
 

Beeld van zus als persoon 
 

Alexandra is graag op zichzelf 

 

Alexandra  is graag alleen en houdt zich voornamelijk met haar eigen spullen bezig op haar kamer. 

Toch weet Gert wat zijn zus zoal graag doet, daar heeft hij een duidelijk beeld over. 

 

“ Vooral op haar kamer, eigenlijk afgesloten, als ze op haar kamer zit doet ze graag zingen,  tv‐

kijken, ook cd’s, ze heeft er echt veel. Die cd’s dat is haar grootste dingen, die moeten altijd proper 

zijn, dus die kuist ze ook veel en dingen zoals haar kamer op orde leggen. Ja een beetje van alles, 

kleine dingetjes. “ 

 

     “ Dat weet  je wel omdat  ze perfect geordend  is,  je weet perfect wat  ze aan het doen  is op elk 

moment. Ze zal het ook wel vertellen wat ze gedaan heeft. Je weet met wat ze bezig is maar veel 

zie je haar niet. “ 

 

     “ Dat  is vooral alleen dat ze naar de stad gaat, niet met  iemand anders. We vragen haar dat wel 

om eens iets met vrienden te doen maar ze doet liever alles alleen. Behalve op school daar moet ze 

dingen samen doen met anderen. Maar thuis is het echt alles alleen of toch het meeste. “  
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     “ Alexandra is het gelukkigste als ze alleen thuis is. 

 

Gert vindt het positief dat Alexandra zoveel alleen kan doen en dat ze niet steeds afhankelijk is van 

de rest van het gezin. Toch zou hij soms willen dat Alexandra meer dingen samen doet met hem of 

met het gezin.  

 

     “ Soms zou ik willen dat dit anders was, dat we meer dingen samen doen. Het is wel plezant dat ze 

niet altijd beneden is en dat ze zo zelfstandig kan zijn. Maar ze is hier bijna nooit [beneden bij de 

anderen] en dat is wel spijtig op de één of andere manier. Mijn moeder zegt ook dat ze liever zou 

hebben dat ze meer beneden komt in plaats van steeds op haar kamer te zitten. Maar je kunt haar 

ook niet dwingen. En alle mongooltjes zijn zo, dat heb ik toch ergens gezien of gelezen. “ 

 

     “ Alexandra is dan wel onafhankelijk omdat ze veel dingen kan, maar ze doet dan wel niets samen 

met de familie. Ze leeft dan volledig op zichzelf op dat moment. En dat is wel spijtig. Want ze kijkt 

bijna nooit samen mee tv in de living of zo. Dus familieavonden, of hoe je het ook wil noemen, dat 

bestaat niet. “ 

 

Contact met Alexandra is afhankelijk van haar stemming 

 

Als  ik Gert vraag hoe zijn band  is met Alexandra, dan vertelt hij me dat dit afhankelijk  is van haar 

stemming. In de omgang met zijn zus moet hij daar rekening mee houden. 

 

     “ Dat hangt er vanaf hoe haar stemming is. Als ze goed gezind is, is ze tegen iedereen vriendelijk, 

kan  je doen wat  je wil. Als  ik dan thuiskom van de voetbal vraagt ze hoeveel de score was. Dan 

heeft  ze  bijvoorbeeld  de  hele  dag  het  huis  voor  haar  alleen  gehad  en  is  ze  blij  geweest. Maar 

wanneer ze haar programma’s nog moet zien of wanneer ze zich moet haasten, dan is ze boos en 

dan ga je niet zo rap met haar iets kunnen zeggen. Ze zal ook sneller geïrriteerd raken en boos op 

je worden. Het hangt er vanaf of je met haar kunt praten of niet. ”  

 

Gert weet ook wanneer ze in een minder goede stemming is. Hij weet waar hij moet op letten, zo kan 

hij voorzichtiger met haar omgaan. 
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     “ Als ze redelijk snel van de trap komt afgelopen, als ze rap stapt, als ze geen goedendag zegt. Aan 

die dingen merk je dat direct dat er  iets  is. Ook wanneer ze niet direct antwoordt op wat je haar 

vraagt. Wanneer ze kortaf is en waneer ze niet wil praten, dan scheelt er haar iets. ” 

 

     “ Meestal moet  je dan niets of niet  te veel vragen aan haar.  Je moet haar eigenlijk gerust  laten 

dan. Normaal  gaat  dit  vanzelf  voorbij.  Ze  kan  soms  ook  boos  zijn  op Hannelore. Het  hangt  er 

vanaf. Als ze gehaast is en haar schema moet volgen, dan is ze boos, is ze kortaf. Als ze na de ruzie 

terug  rustig  is  en  terug  gewoon  doet,  dan  kun  je  er  wel mee  praten.  En  kan  je  zeggen  van 

‘Alexandra ik was daarstraks te rap boos of jij was te rap boos’. En dan begrijpt ze dat wel. “ 

 

Alexandra zoekt uit zichzelf moeilijk contact 

 

Gert vertelt me dat Alexandra zelf moeilijk contact zoekt, ze  is graag alleen. Wanneer ze echter  in 

een  goede  stemming  is  of  wanneer  ze  iets  nodig  heeft  dan  zal  ze  Gert  wel  opzoeken.  Op  die 

momenten vindt hij het ook aangenaam om met haar te praten of voor haar iets te doen. 

 

     “ Alexandra komt niet veel uit zichzelf naar me toen. Voor haar huiswerk wanneer ze het echt niet 

weet, dan vraagt ze het aan mij. Of als er iets is van dingen die ze niet weet, dan komt ze wel bij 

mij. Of bijvoorbeeld wanneer er een lamp kapot is of wanneer er iemand aan de telefoon is die ze 

niet kent.  Voor de rest komt ze eigenlijk alleen als ze iets speciaal te vertellen heeft. “  

 

     “ Als ze  rustig  is en op haar gemak, als ze  in een goede  stemming  is dan komt ze dat wel eens 

vragen en wil ze wel praten. Dan is het ook aangenaam om met haar te praten. Maar anders zal 

ze nooit uit zichzelf komen. Dan  is het naar beneden komen, eten en terug weer naar boven om 

het één of ander dat nog gedaan moet worden. “ 

 

Alexandra heeft stimulatie nodig om nieuwe dingen te doen 

 

Gert geeft aan dat Alexandra graag dingen doet die ze kent. Met nieuwe dingen heeft ze het soms 

moeilijk, daarin moet ze aangemoedigd worden. Zijn ouders stimuleren Alexandra om nieuwe dingen 

te doen, zoals dansen, zodat ze ook deel uitmaakt van een vereniging of van de maatschappij in zijn 

geheel. 

 

     “ Ze kon bijvoorbeeld  fietsen maar nu kan  ze dat niet of  zegt  ze dat ze het niet kan. Autorijden 

willen we haar leren. Zoveel mogelijk wat ze kan doen en wat ze wil doen, dat willen ze haar nog 
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leren. Ze gaan nu met haar gaan dansen. Alles wat ze zou kunnen doen willen ze met haar gaan 

doen. Zodat ze niet altijd hier binnen blijft en dat ze ook deel is van de maatschappij. “  

 

Alexandra stelt zichzelf geen vragen bij haar handicap 

 

Gert geeft aan dat hij de indruk heeft dat Alexandra gelukkig is met wie ze is. Ze kan heel veel dingen 

zelf en stelt zich geen vragen bij de dingen die ze niet kan. 

 

     “ Ik denk niet dat ze zich daar echt vragen bij stelt. Ik heb dat toch nog nooit gehoord. Ik denk dat 

ze gelukkig is met wie ze is. Ik heb haar nog nooit iets horen zeggen van ‘ik kan dit niet of ik kan 

dat niet’. De meeste dingen kan ze eigenlijk wel maar juist iets trager dan andere mensen. Ze stelt 

zich ook geen vragen bij de dingen die ze niet kan. De dingen die ze niet kan wil ze denk ik ook niet 

echt leren. Ze zegt op voorhand ‘ik kan dat niet’. En ze wil dat ook niet uit zichzelf proberen. “ 

 

Moeilijke momenten 
 

Alexandra en haar schema 

 

Gert geeft aan dat hij het soms moeilijk heeft met het schema dat Alexandra strak volgt. Hierdoor is 

het soms moeilijk om iets met haar te plannen. Voor Alexandra is het ook moeilijk om dit schema te 

doorbreken en dit leidt tot ergernis bij Gert. 

 

     “ Ik kan mij soms ergeren aan haar schema dat ze strak volgt. Bijvoorbeeld als ze ergens niet mee 

naartoe wil omdat ze echt een programma wil zien of zo. Daar kan ik mij aan ergeren. “ 

 

     “ Ze heeft een schema waar ze naar kijkt van  ‘dan doe  ik dat, dan dat, op die dagen was  ik mijn 

haar, op dat uur doe ik dat. Om met haar iets te plannen dat is niet altijd makkelijk. Echt alles ligt 

vast, ze weet ook perfect wat er op tv komt en wanneer ze er dan moet naar kijken. Het  is niet 

makkelijk om dat te doorbreken. “  

 

Alexandra vraagt een rustige, voorzichtige aanpak 

 

Alexandra is kwetsbaarder en reageert anders dan andere mensen, in het omgaan met haar moet je 

daar rekening mee houden. Gert heeft het soms moeilijk met Alexandra haar reacties op situaties die 
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voor hem niet erg  lijken. Wanneer ze niet goed gezind  is en Alexandra een moeilijke dag heeft dan 

ervaart Gert dat hij het moeilijker heeft om met haar om te gaan. 

 

     “ Alexandra heeft soms moeilijke dagen, als ze zo wat vrijheid heeft of als het niet in haar schema 

past, dan laat ze dat echt blijken als ze niet gelukkig is of als ze niet tevreden is met iets. “ 

 

     “  Je moet zeker voorzichtiger omgaan met haar, ze  is kwetsbaarder, ze reageert anders dan een 

ander persoon op situaties, zeker met veranderingen heeft ze het moeilijk, dus daar moet je extra 

aandacht op vestigen.   Op die momenten  is het wel  lastig om rustig te blijven, als ze overdreven 

reageert op iets wat voor mij niet zo erg lijkt. ” 

 

Het is altijd een beetje aanpassen 

 

Gert vertelt dat wanneer  je een broer of zus met een beperking hebt, dat  je  je altijd op de één of 

andere manier moet aanpassen, ongeacht de aard van de beperking. Hij weet dit en houdt hiermee 

rekening.  

 

     “ Waarschijnlijk heeft de aard van de handicap ook zijn invloed op je beleving, maar je zal je altijd 

moeten aanpassen aan welke handicap ze  juist heeft, maar heel erg verschillend  is het niet denk 

ik.  Ik zou niet minder of meer problemen hebben [moest ze een andere beperking hebben], dit  is 

iets waar zij niet aan kan doen. Op sommige momenten zal het inderdaad moeilijker zijn om je te 

beheersen, maar in het algemeen blijft dit hetzelfde. Bij alle handicaps moet je je aanpassen, bij de 

één al wat meer dan bij de ander. “ 

 

Soms heeft hij het moeilijk om zich aan te passen aan Alexandra zoals bijvoorbeeld met haar strak 

schema. Maar daarbij geeft hij ook aan dat  je  je bij  iedereen, ongeacht of het  iemand  is met een 

beperking of niet, moet aanpassen. 

 

     “ Het is soms lastiger zeker bij veranderingen omdat ze dat niet graag heeft en wanneer dat alles 

dan gedaan  is duurt dat  lang, soms begint ze daarom ook te wenen… Ja het  is ‘ambetanter’ dan 

normaal maar voor de rest. Indien ze normaal zou zijn zou ze toch ook bepaalde dingen hebben die 

lastig waren dus dat zal wel hetzelfde geweest zijn. “  

 

     “ Ik denk dat je sowieso bij iedereen anders zal moeten zijn en je een beetje moet aanpassen van 

hoe  je moet doen tegen haar. Hannelore heeft haar karakter en  je weet hoe  je tegen haar moet 
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doen. En tegen Alexandra moet je  iets meer vriendelijk zijn en niet uitvliegen wat ze  is ook tegen 

minder bestand. Als je een grapje maakt zal ze het serieus opnemen terwijl Hannelore dat anders 

zou opvatten. Dus zoveel verschil maakt dat niet denk ik. “ 

 

Ook  al  heeft  Gert  het  soms  moeilijk  met  Alexandra  toch  zou  hij  zich  geen  andere  zus  willen 

voorstellen. Hij weet hoe je met Alexandra moet omgaan en is hiermee vertrouwd. 

 

     “ Het zou wel volledig anders zijn als ik een normale zus had gehad…. ik weet dat eigenlijk niet…. 

Dat is zo ja, je bent Alexandra zo gewoon vanaf dat je ze kent en dus voor mij is dat normaal hoe ik 

tegen haar doe of zij tegen mij. Dus ik vind dat niet echt anders. Ik vind ook dat ik het me ook niet 

echt anders wil voorstellen. Ik vind het goed zo. ” 

 

Relatie broer‐zus 
 

Gert ervaart zijn zus als gewoon 

 

Gert ervaart zijn zus als  ‘gewoon’ omdat ze veel dingen kan die andere mensen ook kunnen, ze  is 

heel zelfstandig. Doordat Alexandra zichzelf geen vragen stelt bij haar beperkingen denkt Gert ook 

niet na over de dingen die ze niet kan.  

 

     “ Alexandra is heel zelfstandig, ze gaat alleen naar de stad, ze koopt zelf dingen of gaat iets eten of 

drinken. “ 

 

     “ Ik denk niet na over de dingen die Alexandra niet kan, je weet toch al wat ze kan en wat ze niet 

kan, wat ze later niet zal kunnen. Maar als meisje met het syndroom van Down kan ze al heel veel 

van haar eigen. We zijn al blij dat ze zoveel kan en dat ze al zo zelfstandig  is, dat  je er niet over 

nadenkt wat ze niet kan. “ 

 

     “ Ik vind dat niet echt anders, Alexandra is een gewone zus voor mij. “ 

 

Gert ziet er het positieve van in dat zijn oudste zus een beperking heeft. Alexandra woont nog thuis, 

dit maakt dat hij haar elke dag ziet. Ze  is ook nog  jong van geest en daardoor kan hij nog met haar 

spelen en plezier maken. 
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     “ Normaal zou ze nu al uit het huis zijn, op haar leeftijd zou ze normaal al een vriend hebben of zo 

en nu is ze nog jonger in haar hoofd, en dat vind ik plezant hoe je dan zo met haar kunt spelen. En 

ja ze is ook altijd vriendelijk, ze helpt altijd, .. En als je oudere zussen hebt is dat misschien allemaal 

iets minder. Hannelore is veel meer weg, is veel minder thuis. En vooral voor Alexandra kun je nog 

zorgen, alhoewel ze zorgt nu wel voor zichzelf… “ 

 

Verschil tussen Gert en Hannelore 

 

Gert geeft aan dat zijn andere zus Hannelore een betere band heeft met Alexandra. Hij vindt dat dit 

eerder te wijten  is aan het  feit dat ze meisjes zijn. Hij zegt ook dat Alexandra niet zoveel  interesse 

heeft voor zijn bezigheden namelijk voetbal. Ook dit wijt hij aan het  feit dat meisjes, en Alexandra 

dus ook, meestal niet geïnteresseerd zijn in voetbal. 

 

     “ Hannelore heeft een betere band met Alexandra, ze is ook een meisje en meer gevoeliger, liever 

dan ik. “ 

 

     “ Meisjes  zijn  sowieso minder geïnteresseerd  in wat  ik doe. Vooral als Alexandra  iets wil weten 

over  mij  zal  het  vooral  over  voetbal  gaan,  of  als  het  over  mijn  lief  gaat  dan  is  ze  wel 

geïnteresseerd. Maar  ja de voetbal, mijn andere  zus vraagt daar ook niet altijd naar dus dat  is 

ongeveer  hetzelfde.  Alexandra  vraagt  wel  altijd  ‘hoeveel  was  het,  heb  je  verloren  of  heb  je 

gewonnen?’. “ 

 

Ook mama erkent dat Gert en Hannelore een andere band hebben met Alexandra. 

Ze wijt dit vooral aan het leeftijdsverschil. Gert is jonger dan Hannelore 

en daardoor wat speelser.  

 

“ Gert heeft met Alexandra wel een goede band maar dat is anders dan bij 

Hannelore. Misschien is het ook nog wat te vroeg, hij is nog wat speels 

en ook jonger dan Hannelore. Misschien heeft hij wel een goede band met 

Alexandra zonder dat ik dat merk. ” 

 

“ Alexandra heeft met Hannelore een betere band dan met Gert. Maar 

doordat Gert ouder wordt is die band tussen hem en Alexandra aan het 

veranderen, die wordt beter. Dit komt doordat hij meer begrijpt wat er 

met haar aan de hand is. “ 
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Gert heeft geen behoefte om veel te praten over de beperking van Alexandra. Hierin verschilt hij van 

Hannelore, zij praat wel graag over Alexandra en heeft ook regelmatig gesprekken hierover met haar 

mama.  

 

     “ Hannelore heeft mij vorige week nog gezegd dat ze altijd zegt tegen mensen ‘ja ik heb een zus die 

gehandicapt  is’.  En dat  ze  er ook  graag over praat  en  veel. Vorige week had  ze  tegen  iemand 

gezegd van mijn broer had dit of dat gedaan. En ze hadden gevraagd aan haar  ‘ah,  je hebt nog 

een broer ook?’. Dus eigenlijk praat Hannelore alleen maar over Alexandra.  Ikzelf ben niet  zo’n 

prater en heb er ook geen nood aan om veel over Alexandra te praten. “ 

 

Alexandra en Gert doen niet veel dingen samen. 

 

Doordat Alexandra  graag  alleen  is  en  haar  eigen  dingen  doet,  zijn  er  niet  veel momenten  die  ze 

samen doorbrengen. Momenten met het hele gezin samen zijn er niet zoveel. 

 

     “ Als we iets samen doen is het eerder met de hele familie, want ze is nogal redelijk op zichzelf en 

gesloten, ze is veel op haar kamer. Ze is vooral met zichzelf bezig, zoals zingen op haar kamer, tv 

kijken,… Ze kijkt bijna nooit samen mee tv in de living of zo. Dus familieavonden, of hoe je het ook 

wil noemen, dat bestaat niet.  “ 

 

Geen ruzie wel plagen 

 

Gert vertelt me dat hij geen ruzie maakt met Alexandra of toch geen grote ruzie. Alexandra laat zich 

vlug opjutten door hem en dat maakt dat Gert hier soms gretig op inspeelt.  Hij weet dat Alexandra 

zich minder goed kan verdedigen.  

 

     “ Soms ja, niet echt altijd. Ze is een gemakkelijk slachtoffer natuurlijk om soms eens te plagen. 

Maar als het echt moet kunnen we wel op elkaar rekenen denk ik. “ 

 

     “ Als Hannelore mij plaagt en ik kan mij niet verdedigen dan ga ik makkelijker naar Alexandra om 

haar te plagen. Of aan tafel wanneer er niets te zeggen is of je verveelt je wat dan kan je makkelijk 

Alexandra opjutten en dan begint zij  lastiger  te worden. Zij zal  rapper  reageren dan Hannelore. 

Want Hannelore zal er eens mee lachen en Alexandra zal boos worden. Alexandra gaat er meer op 

ingaan. We hebben haar al gezegd dat ze dat niet mag doen want dat je dan sowieso stopt. Maar 

ze kan het haar niet laten om toch te reageren. “ 
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Zijn mama vertelt dat er vaak, wanneer ze samen aan tafel zitten, 
woordenwisselingen ontstaan omdat Gert Alexandra plaagt.  
 

“ Zoals bijvoorbeeld ook aan tafel, Alexandra wordt soms geplaagd omdat 
ze weten dat zij altijd zal reageren. Dan zeg ik soms ‘zoek jullie een 
ander slachtoffer’. Alexandra heeft het besef niet dat het om een grapje 
gaat en snapt de humor er niet van. Zij wordt kwaad. “ 

 

Ruzie maken doet Gert niet maar hij heeft wel regelmatig een woordenwisseling of een discussie met 

Alexandra. 

 

     “ Soms wil  ik een cd beluisteren en zij wil die dan niet afgeven omdat die van haar  is zogezegd. 

Daar zijn  soms discussies  rond, maar voor de  rest valt dat wel mee, echt grote  ruzie maken we 

niet. “ 

 

Gert zijn mama erkent dat Gert en Alexandra af en toe ruzie maken, dat het 

wel eens botst. Dit kan dan bijvoorbeeld zijn omdat Alexandra alles graag 

ordelijk heeft en omdat Gert die ordelijkheid soms verstoort.  

 

“ Gert kan Alexandra soms plagen en daar reageert zij dan negatief op. 

Maar als het er op aan komt dan zal hij voor haar opkomen. “ 

 

“ Alexandra is heel netjes en ordelijk. Op de badkamer legt ze al haar 
spulletjes zeer ordelijk en maakt ze de wastafel schoon,… Wanneer Gert de 
badkamer binnenkomt legt hij haar spullen anders, is de wastafel terug 
vuil,… Dan ontstaat er wat ruzie, Alexandra is kwaad op hem en hij op 
haar. “ 

 

Evolutie in houding ten aanzien van Alexandra 

 

Gert geeft aan dat hij nu anders omgaat met Alexandra dan vroeger. Naarmate hij ouder wordt en de 

beperking van zijn zus beter kan begrijpen en kaderen, verandert zijn houding naar Alexandra toe.  

 

     “ Vroeger begreep ik dat minder Alexandra haar handicap, dan was het vooral wat ik kon doen en 

wat niet en deed ik gewoon wat. Ik was toen nog jong en dan doe je nog van alles wat niet mag. Je 

bent nog niet zo slim. En nu is dat al veel verbeterd. ” 
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     “ Ook al was het  soms meer Alexandra haar  fout  toch was  ik de  schuldige omdat  ik het moest 

begrijpen dat zij tegen minder dingen kan. Vroeger was dat vooral dat mijn ma boos werd op mij 

in de zin van ‘kan jij er nu niet mee omgaan?’. " 

 

     “ Maar als het dan Alexandra haar  fout was hebben mijn ouders haar dan wel door, maar dan 

zullen  ze nog  voor haar opkomen en  zeggen dat  ik de  schuldige ben. Ze nemen haar altijd  iets 

meer in bescherming. Maar ik vind dat niet erg. Ik kan er dan zogezegd tegen en Alexandra zal er 

dan minder tegen kunnen. “ 

 

     “ Ik kon het vroeger toen ik kleiner was soms minder verdragen dat zij altijd gelijk kreeg maar nu 

begrijp  ik  dat  en  vind  ik  dat  normaal. Maar  dat  komt  dan  later wel  allemaal  als  je  het  beter 

begrijpt. “ 

 

Gert zijn mama bevestigt dat toen Gert jonger was, hij niet begreep wat 

Alexandra haar beperking juist inhield. 

 

“ Ik heb wel al ondervonden dat toen hij jonger was, dat hij niet altijd 

begreep waarom ze bepaalde dingen deed. Ik zei dan dat dit eigen was aan 

haar handicap, dat hij bepaalde dingen niet van haar mag gaan eisen. Ik 

ondervond dat hij dat niet snapte dat bepaalde dingen eigen waren aan 

haar syndroom. ” 

 

“ Ik heb het lang niet doorgehad dat hij niet begreep wat er met 

Alexandra scheelde. Uiteindelijk groeien ze ermee op en je verwacht niet 

dat ze dat niet begrijpen. Een echte uitleg geef je eigenlijk niet aan je 

kinderen, zeker niet wanneer ze klein zijn. “ 

 

“ Als hij kleiner was en Alexandra moest iets doen voor school dan kon 

hij soms zeggen ‘weet jij dat nu nog niet!’. En dan zei ik tegen Gert 

‘Alexandra kan dat niet weten, ze kan dat niet begrijpen’. Toen was hij 

nog een klein kind en begreep hij dat niet. Nu gaat dat veel beter, als 

ze nu huiswerk maakt kan hij haar spontaan eens vragen ‘Lukt het 

Alexandra?’. Dan gaat hij wel naast haar zitten en haar helpen. Dat 

gebeurt spontaan, zonder dat ik het hem vraag. Hij ziet haar dus graag 

maar soms botst dat wel eens. “  
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Vrienden 
 
De vrienden van Gert weten dat hij een zus heeft met het syndroom van Down maar hij heeft geen 

behoefte om daar over te praten. Hij zegt van zichzelf dat hij geen prater is. 

 

     “ Ik spreek wel over Alexandra, ik ken een meisje waarvan haar neef gehandicapt is en dan praat ik 

daar wel af  en  toe  eens over maar daar  echt willen over praten met  iemand anders, die nood 

voelen, dat niet. “ 

 

     “ Als  ik over Alexandra praat dan  is het meestal met mensen die geen broer of  zus hebben die 

gehandicapt is. Ze kunnen er wel over praten maar niet echt alsof ze er ervaring mee hebben. “ 

 

Gert stelt zichzelf niet veel vragen over zijn situatie als brus. Hij beleeft zijn situatie of zijn gezin als 

normaal  en  gaat  er  vanuit  dat  de  situatie  met  Alexandra  is  zoals  bij  andere  mensen  met  het 

Downsyndroom. 

 

     “  Ik heb daar eigenlijk nog niet echt over nagedacht of  ik graag met mensen zou praten die ook 

brus zijn.  Ik denk of dacht dat het wel normaal zou zijn, dat dat bij iedereen zo een beetje zou zijn 

zoals bij Alexandra. “ 

 

“ Natuurlijk ja ik zeg er altijd bij als ze vragen heb je een zus,’ ‘ja ik heb twee zussen, één normale 

zus en één met het syndroom van Down’. Maar voor de rest kan ik daar evengoed over praten dan 

indien ik een gewone zus had. ” 

 

De mama van Gert weet dat hij tegenover zijn vrienden niet zal verbergen 

dat hij een zus heeft met een beperking. Ze denkt dat hij tegen zijn 

vrienden niet over Alexandra zal praten maar dat hij daarvoor eerder naar 

haar of naar zijn andere zus zal gaan. 

 

“ Hij zal het niet verbergen dat hij een zus heeft met een handicap, maar 

echt tegen zijn vrienden praten over Alexandra dat zeker niet. Hij zal 

eerder naar zijn zus gaan of naar mij.” 
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Ouders 
Betrokkenheid 

 

Gert ervaart dat  zijn ouders hem willen betrekken bij  zaken die  gaan over Alexandra.  Zijn ouders 

hanteren een open houding naar hem toe.  

 

     “ In het begin als ze geboren was had ze iets aan haar hart en is ze daaraan geopereerd maar dat 

hebben mijn  ouders wel  allemaal  verteld  en  zo wat  er  toen  gebeurd was. Dus  ja  als  er  iets  is 

vertellen ze dat direct. Of als ze bijvoorbeeld iets moet nemen van medicatie, zodat we er op letten 

dat  ze het niet  vergeet. Allé  ja,  ze  vergeet dat niet, maar  ze durft dat dan wel  eens overslaan 

omdat ze het niet lekker vindt. “ 

 

     “ Meestal vragen ze dat wel of zeggen ze me wat ze zouden willen doen. Maar zij gaan het dan wel 

vertellen aan Alexandra als het  iets speciaal  is. Want  iets nieuws aan haar zeggen moet altijd  in 

een rustige sfeer zijn, anders accepteert ze het niet. Maar ze vragen me wel wat ik er van vind of 

wat ik denk dat ze moeten doen. “ 

 

De mama van Gert geeft aan dat Gert zelf zijn mening zal geven over een 

bepaalde gebeurtenis of voorval. 

 

“ Hij zal zijn mening zeker geven, hij wacht niet tot ik die zelf vraag. 

Hij zal bijvoorbeeld zeggen dat Alexandra ook eens moet leren dat er haar 

dingen kunnen geweigerd worden, dat ze niet boos moet worden als ze iets 

niet leuk vindt, ze moet leren begrijpen dat bepaalde dingen niet altijd 

kunnen. Ik geef op bepaalde momenten toe aan Alexandra, ik volg haar soms 

te veel in bij bepaalde zaken. Op die momenten zal Gert wel reageren en 

hij heeft soms gelijk. “ 

 

Volgens Gert doet zijn mama ook pogingen om Alexandra te betrekken bij wat hij doet of om haar 

meer te laten deelnemen aan familieavonden zoals samen tv kijken. 

 

     “ Mijn  mama  probeert  om  Alexandra  meer  te  betrekken,  ze  vraagt  altijd  aan  Alexandra  om 

beneden tv te komen kijken of om eens mee te gaan naar de voetbal. Of om eens samen  iets te 

doen. Maar ze moet dit dan ook nog willen want ze moet dan bepaalde dingen op haar dag doen 

die  in haar schema zitten. Dus het valt dan nog te zien of Alexandra kan of niet of het voor haar 

dus past. “  
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Zijn mama vertelt me dat ze probeert om Alexandra te betrekken bij de 

dingen die Gert en Hannelore doen. Maar ook andersom vindt ze het 

belangrijk dat Gert en Hannelore betrokken zijn op wat Alexandra doet. 

 

“ Ja, ik probeer dat, maar dat is niet gemakkelijk. Alexandra is zelf 

iemand die liever dingen alleen doet op haar kamer. Ze gaat elke woensdag 

dansen en dan vraag ik aan Hannelore of ze af en toe eens meegaat om te 

kijken. En dat doet ze ook af en toe dus zo blijven ze op elkaar 

betrokken. Maar dat zijn dan dingen die ik aan Gert niet moet vragen om 

te doen. Alexandra gaat dan ook niet mee naar zijn voetbalmatchen. “ 

 

 “ Wat ik wel eis van Hannelore en Gert dat is dat ze meegaan naar 

Alexandra haar school wanneer er iets georganiseerd wordt zoals 

bijvoorbeeld een eetfestijn, een dansoptreden,… Wat er dan ook mag 

gebeuren of aan de hand zijn, daar moeten ze mee naartoe. Zo worden ze 

ook geconfronteerd met andere kinderen met een handicap en zien ze wat 

deze mensen allemaal kunnen. Ook uit respect voor Alexandra, om haar te 

tonen dat je geïnteresseerd bent in wat ze allemaal doet en kan op 

school. Dat Hannelore en Gert ook een inspanning doen naar haar toe. “ 

 

Niet denken aan beperkingen maar aan mogelijkheden 

 

Af en  toe denkt men wel eens na over hoe het zou geweest zijn  indien Alexandra geen beperking 

had. Gert vult hier dan bij aan dat ze zich zoveel mogelijk willen bezig houden met de dingen die ze 

wel kan en dus niet steeds denken aan haar beperkingen.  

 

     “ Ik hoor mijn ma wel redelijk vaak zeggen, alle ja soms eens een keer, dat ze zegt van normaal zou 

ze  [Alexandra] nu al uit huis geweest zijn en zou ze gestudeerd hebben, zou ze dit, zou ze dat,…  

Maar voor de rest niet. We houden ons vooral bezig met hoe ze nu is en niet denken over hoe ze 

zou kunnen zijn. We doen dat gewoon niet meer denken in termen van wat had kunnen zijn. Want 

het zal toch niet anders zijn dus waarom er dan over denken. Als  ik zo vraag voor te  lachen aan 

mijn zus vraag ‘wanneer ga je nu eindelijk het huis uit?’ dan zegt mijn ma wel van ‘Ja, Alexandra 

zou jij ook niet bijna het huis uit zijn?’. Maar voor de rest bijna nooit. “ 

 

     “ We stellen daar geen vragen over, we kennen Alexandra redelijk goed en dat is gewoon voor ons 

hoe ze is. “ 
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     “  Ik denk niet dat mijn ouders negatieve gevoelens hebben. Mijn ma  zegt veel dat  ze nooit  zou 

willen omwisselen met een normaal kind. Ik denk dat mijn ma en pa haar nog het liefst van al zien 

omdat zij gehandicapt is. Ik denk niet dat ze haar nog zouden willen verwisselen als je het zo kan 

zeggen. “  

 

Alexandra wordt in de watten gelegd 

 

Gert  vindt  dat  Alexandra  van  zijn  ouders  (en  familie) meer  krijgt  zoals  cadeaus  en  dat  ze  extra 

verwend wordt met vriendelijkheid en aandacht.  

 

     “ Ze zal wel  iets meer krijgen van cadeaus of dingen die ze graag wil maar  ik denk dat dat een 

beetje normaal is. Heel de familie vertroetelt haar. Ik denk dat dat normaal is want de mensen zijn 

sowieso meer bezig met haar, maken meer plezier met haar, … Ik denk dat dat normaal is. Ik zou 

dat ook doen als ik een ander meisje zie die het syndroom van Down heeft. “  

 

Gert vindt ook dat zijn ouders meer dingen doen voor Alexandra op gebied van vervoer. Alexandra 

zal sneller gebracht worden met de auto terwijl hij met de fiets of te voet moet gaan. 

      

     “ Bwa,  ik kan niet echt zeggen dat mijn ouders weinig doen voor mij. Ze gaan altijd mee naar de 

voetbal, daar staan ze altijd achter bij mij. En bij Alexandra, ze proberen haar zoveel mogelijk naar 

activiteiten te laten gaan, ze brengen haar met de auto en gaan haar terug ophalen. Ze proberen 

wel iets meer voor haar te doen. Als Alexandra ergens naartoe moet of zo zal ze gebracht worden 

met de auto maar ik moet dan met de fiets of met de trein gaan. Maar dat is normaal dat ik dat 

dan moet doen omdat ik dat kan en zij niet. “ 

 

Het geven van informatie over de beperking 

 

Gert vindt dat hij voldoende  informatie heeft over de beperking van Alexandra. Hij heeft dan ook 

geen behoefte om extra informatie op te zoeken.  

 

     “ Mijn moeder vertelt daar redelijk veel over [over de beperking van Alexandra]. We hadden daar 

vroeger ook een film over, een documentaire. Dus ik denk dat ik er wel genoeg over weet, of toch 

redelijk veel. Mijn ouders zijn daarin ook zeer open. “ 
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     “ Ik vind dat niet echt nodig om te lezen over Alexandra haar handicap. Naar die video heb ik wel 

gekeken maar voor de rest. Ik ken Alexandra zoals ze nu is en ik vind niet dat ik er nog zoveel meer 

moet over weten. “ 

 

     “ Ik ken een paar mensen die ook een neef of een nicht hebben met een handicap en die spreken 

daar wel eens over en dan hoor ik daar wel eens gelijkenissen in. Maar dat echt opzoeken doe ik 

niet. “ 

 

Gert zijn mama daarentegen is wel veel meer bezig met het opzoeken van informatie.  

 

     “ Mijn ma had vroeger zo een video daarover en ze heeft ook eens een boek gegeven aan mij. Echt 

dingen opzoeken, persoonlijk doe  ik dat niet. Mijn ma  is daar wel  redelijk veel me bezig. Vooral 

over wat ze kunnen doen en wat ze  later kunnen doen, als er  iets  is wat ze van activiteiten kan 

doen. Daar is mijn mama veel mee bezig. “ 

 

Mama geeft te kennen dat Gert zelf geen informatie gaat opzoeken, alle 

informatie over Alexandra haar beperking worden door mama zelf gegeven. 

Gert gaat ook geen vragen stellen aan zijn mama. Wanneer mama informatie 

geeft over bijvoorbeeld administratieve zaken, dan pikken ze die informatie 

wel op. 

 

“ Die informatie wordt alleen maar door mij gegeven en hij stelt daar 

geen vragen bij. Nooit eigenlijk. “  

 

“ Ik vind dat dit heel belangrijk is, dat informatie geven. Ik heb hem 

daar ook al eens een boekje over gegeven zodat hij daar kan over lezen, 

dat hij het weet. Maar ik denk niet dat hij op eigen initiatief daar al 

naar gaan zoeken is. “ 

 

“ Als hij een vraag heeft dan zal hij ze wel stellen denk ik. Ik heb 

eerlijk gezegd nog nooit vragen daaromtrent gekregen. Het is ook wel zo 

dat ik zelf informatie geef aan mijn kinderen. De laatste jaren moesten 

er een aantal administratieve zaken voor Alexandra geregeld worden en 

wanneer ik daar mee bezig ben dan zeg ik dat ook wel aan Gert en 

Hannelore. Zo blijven ze ook op de hoogte. Gert zal niet zeggen ‘ik moet 

daar niets van weten’. Ik denk wel dat hij interesse heeft voor deze 

dingen. Hij uit het misschien niet altijd maar in zichzelf is hij wel 

begaan met Alexandra. “ 
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Wanneer Gert zijn mama het verhaal van Gert leest dan schrikt ze ervan dat 

hij zoveel weet en dat hij ongemerkt toch informatie oppikt. 

 

“ Ik verschiet ervan dat hij er zoveel van weet, dit wil zeggen dat hij 

toch luistert als ik iets zeg, dat hij dat opneemt. Het zijn allemaal 

dingen die hij moet weten van ons het te horen zeggen, dus hij pikt die 

dingen wel op. ” 

 

Later 
 
Gert weet ongeveer wat Alexandra zal gaan doen nadat ze haar school heeft voltooid. Ze zal  in een 

beschutte werkplaats tewerk gesteld worden. Gert weet ook bij benadering welke taken Alexandra 

daar zal krijgen. Hijzelf vindt dit saaie taken maar weet wel dat het taken zijn die Alexandra aan kan, 

die naar haar niveau zijn. 

 

     “ Ik weet het niet goed wat Alexandra zal doen. Er is lang over getwijfeld of ze nog kan blijven op 

school. Ik denk dat het nu haar laatste jaar is en dat ze vanaf volgend jaar kan gaan werken in de 

beschutte werkplaats. Elke keer als ze geweest  is heeft ze al goede rapporten gehad. Ze heeft al 

een  aantal  keer  stage  gedaan.  Ik  denk  dat  ze  nu  dingen  heeft  moeten  afstikken  of  dingen 

opkleven, prijzen of zo. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Redelijk saai werk  lijkt mij. Maar het  is 

werk naar haar niveau. Ze  vindt dat wel  tof maar  ze  is ook heel  vermoeid. Het moet daar  iets 

sneller gaan dan haar normaal niveau. ”  

 

Gert  stelt  zich  over  de  toekomst  nog  niet  veel  vragen.  Zolang  zijn  ouders  er  zijn  weet  hij  dat 

Alexandra bij hen terecht kan.  

 

     “ Over later denk ik eigenlijk niet veel na. Mijn ouders zullen nog lang leven dus zo erg zal het nu 

ook weer niet zijn. Dus nu denk ik er nog niet echt aan. Ze [ouders] zeggen dat wel eens ‘later….’ . 

Veel  later eigenlijk want waarschijnlijk zal ze bij mijn ma blijven wonen. En daarachter  ja, dat  is 

nog lang waarschijnlijk. Dus daar praten we niet echt over. “ 

 

     “ Daar zijn mijn ouders eigenlijk niet echt mee bezig van  ‘als wij er niet meer zijn’. Mijn mama  is 

wel al bezig met ‘Alexandra, jij woont dan later bij mij en dan gaan we dat doen…..’. Mijn ouders 

zijn ook gescheiden dus heeft ze eigenlijk al van twee kanten ouders waar ze terecht kan. “  
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Gert beseft wel dat wanneer zijn ouders er niet meer zullen zijn, de zorg voor Alexandra bij hem en 

Hannelore terecht komt. Hij heeft ook al een beeld over hoe hij dit zal aanpakken. Hij wil Alexandra 

stimuleren om zoveel mogelijk dingen te doen die andere mensen ook doen.  

 

     “ Maar  stel dat die moment dan gekomen  is dat mijn ouders niet meer  voor Alexandra kunnen 

zorgen, dan zal  ik er ook voor zorgen dat ze zoveel mogelijk dingen kan doen die andere mensen 

ook doen. Want ze is sowieso al een beetje buitenstaander, de mensen zullen al sneller eens naar 

haar kijken dan naar iemand anders. Dus het is de bedoeling dat ze zoveel mogelijk mensen leert 

kennen, dat ze zo zelfstandig mogelijk zal kunnen blijven zijn, dat ze kan doen wat ze wil, en dat ze 

zoveel mogelijk kan doen zodat het niet altijd hetzelfde is. “ 

 

     “ Als mijn ouders er niet meer zullen zijn, zullen Hannelore en ik het van mijn ouders overnemen om 

voor Alexandra te zorgen. Maar meer is er nog niet over gesproken. Met Hannelore zelf heb ik er 

ook nog niet over gesproken. Waarschijnlijk zal Alexandra dat dan wel doen [bij haar broer of zus 

inwonen] en niet naar ergens anders waar ze haar dan zogezegd helpen [voorziening]. Ze blijft in 

de familie.  “ 

 

     “ Eerst zal Alexandra bij mijn ouders blijven wonen en dan bij mij of mijn zus. Dus zo lang mogelijk 

bij de  familie. Ze kan wel zelfstandig zijn maar niet zo zelfstandig dat ze echt alleen zal kunnen 

gaan wonen. Dat zou juist iets te ver gaan. “ 

 

Gert kent de visie van zijn ouders over de latere zorg voor Alexandra. Hij weet dat zijn ouders er niet 

voor kiezen om Alexandra naar een voorziening  te  laten gaan omdat  zij er  voor opteren om haar 

thuis te laten wonen bij haar familie. 

 

     “ Alexandra zal nooit naar een home gaan. Nee, dat zeker niet! Dat willen ze [ouders] zeker niet 

doen!  Want  ze  zijn  al  aan  het  spreken  van  wanneer  ik  en  mijn  zus  weg  zijn  dat  dan  de 

bovenverdieping volledig voor Alexandra zal zijn. Dus ze zal zeker niet naar een home gaan. Zeker 

thuis blijven. “ 

 

Gert zijn mama heeft een duidelijke wens naar later toe voor wat betreft 

het zorgen voor Alexandra. 

 

“ Ik heb tegen hen beide al gezegd dat ik zou willen dat ze voor hun zus 

zorgen en dat ze haar af en toe eens meenemen naar een concert, op 
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vakantie,… Ik zou niet willen dat ze dat als een verplichting aanvoelen, 

dat zou ik niet graag hebben. Hannelore en Gert zullen een gezin vormen 

later en het is niet zeker of hun partner er ook zal mee akkoord gaan dat 

zij bijvoorbeeld Alexandra laten inwonen. Hannelore zegt ‘Alexandra komt 

later bij mij wonen’ maar ik zeg haar dan altijd dat ze nog moet 

afwachten of haar man dat wel zal willen. Dat zijn zaken waar ik hen wil 

op voorbereiden, dat ze goed nadenken voor ze zulke beslissingen nemen. 

Ze moeten wel voor haar zorgen, ze mogen haar niet vergeten. ” 

 

Globaal beeld 
 
Ondanks Alexandra haar beperkingen vindt Gert dat Alexandra een leuke zus  is.  

 

“ Alexandra zal waarschijnlijk nooit zelfstandig kunnen zijn, ze zal altijd hulp nodig hebben en  je 

moet altijd voor haar opkomen omdat ze het moeilijker heeft dan  iemand anders. Je weet dat  jij 

als broer later voor haar zal moeten zorgen, dat ze nooit een eigen zelfstandig gezin zal hebben. Je 

vraagt  je ook weleens af hoe het zou kunnen zijn als ze dit syndroom niet had. Hiernaast heb  je 

natuurlijk wel dat je niet zou willen dat Alexandra nu het syndroom niet zou hebben, want hoe je 

het draait of keert, het is zeker plezant om Alexandra als zus te hebben! “    

 

Hij  wil met  zijn  verhaal  expliciet  aantonen  dat  het  hebben  van  een  broer  of  een  zus met  een 

beperking  niet  noodzakelijk  een  negatief  gekleurd  verhaal  hoeft  te  zijn,  in  tegenstelling  tot wat 

buitenstaanders soms denken. Gert formuleert het als volgt: 

 

     “  Ik hoop vooral dat het  in mijn verhaal duidelijk  is dat  ik het als  iets positief en dus niet als  iets 

negatief  ervaar.  Want  het  syndroom  van  Down  vind  ik  persoonlijk  niet  iets  negatiefs, 

buitenstaanders  gaan  zich  dat  negatiever  voorstellen  denk  ik.  Die  denken  vooral  aan  de 

problemen,  maar  uiteindelijk  zijn  mensen  met  Downsyndroom  misschien  betere  mensen  dan 

anderen.   Buitenstaanders zullen alleen de dingen zien die anders zijn terwijl er toch veel dingen 

zijn die hetzelfde zijn of zelfs beter. “  

 

Verder heeft hij een duidelijk beeld van wat Alexandra allemaal kan en graag doet en wat niet.  Er zijn 

een aantal zaken waar hij het soms moeilijk mee heeft maar bovenal ervaart hij Alexandra als een 

gewone zus. Hij stelt zichzelf niet veel vragen bij de beperking van zijn zus.  
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3.1.4 Viviane 

Beeld van broer als persoon 

Pieter is een ‘vechter’ 

 

Viviane heeft veel bewondering voor het doorzettingsvermogen van haar broer. Dit komt tijdens de 

gesprekken enkele malen aan bod. 

 

     “ Ik weet niet welke engelbewaarder die jongen heeft maar die komt er altijd weer door, dat is niet 

te doen, dat  is een vechter en dat  is al altijd een vechter geweest waar een ander het zou  laten 

stoppen  volgens  mij.  Ondanks  wat  hij  al  allemaal  heeft  meegemaakt  en  ondanks  zijn  zwaar 

medische geschiedenis, echt waar hij blijft een vechter en een ontzettende optimist. “ 

 

     “  Ik keer altijd  terug naar vorig  jaar  toen hij  zo  zwaar  ziek was, maar dat  is ons  zwaarste punt 

geweest. Ook daarvoor,  iedere keer dat hij ziek was en dat we dachten nu  is het gedaan, maar 

toch werd Pieter elke keer weer opgewekt en blij. Als het kan gaat hij lachen en content zijn en ja, 

een taaie kerel dat is eigenlijk het woord. “ 

 

Pieter heeft graag mensen rond zich 

 

Viviane ervaart haar broer als een sociale jongen die graag plezier maakt. 

 

     “ Ik zeg het Pieter maakt heel graag plezier, het is een sociale jongen. En ook in de instelling zie je 

dat goed, ze roepen ‘hé Pieter’ en hij zwaait met zijn armen. Nu wel iets minder qua zelf reageren 

maar hij heeft heel graag volk rond hem dat is duidelijk. “ 

 

Relatie broer zus 

Puberteit: wisselende gevoelens 

 

 Tijdens haar puberteit heeft Viviane wisselende gevoelens ten opzichte van Pieter.  

 

     “ De ene moment, zeker als kind, heb je er dan eens een keer geen goesting in [om mee op bezoek 

te gaan bij Pieter in de voorziening]. Volgens mij als puber lijkt mij dat ergens wel normaal, ook zo 

van  ‘verdomme,  het  is  weer  Pieter,  het  is  weer  niet  ik…want  het  is  zaterdag…ik  moet  mijn 

huiswerk  maken  want  we  moeten  naar  ginder  [voorziening  waar  Pieter  verblijft].  De  andere 
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moment geef je daar niet om en vind je dat tof en wil je mee, geen probleem. Maar allé ja, ik denk 

dat iedere broer of zus dat wel eens meemaakt zo aan de ene kant tof want het is uiteindelijk uw 

broer. Maar soms heb je ook zoiets van ‘hé jongens alstublieft hé weeral hij’. “ 

 

Verschil tussen relatie Viviane‐Pieter en Lucas‐Pieter 

 

Door Pieter zijn beperking en door het leeftijdsverschil tussen haar en Lucas heeft Viviane het gevoel 

enig kind te zijn. Pieter was niet zoals een gewone broer waarmee je kon spelen of waarbij je terecht 

kon voor een babbel en Lucas was voor deze zaken nog te klein. Viviane haar beleving ten aanzien 

van Pieter verschilt ook van die van Lucas.   

 

     “ We zijn met drie thuis en toch heb ik het gevoel dat ik enig kind ben. Dat is heel zwaar uitgedrukt, 

maar Lucas was acht jaar toen ik thuis vertrokken ben, ik was er eenentwintig. Ik was soms meer 

moeder voor Lucas dan zijn zus. Een speelkameraad heb  ik aan Lucas nooit gehad en aan Pieter 

ook niet echt. Dus als speelkameraad of om raad te vragen, daarbij heb  ik het gevoel dat  ik enig 

kind ben. “ 

 

Viviane geeft in haar verhaal ook te kennen dat het feit dat Pieter op internaat gegaan is een invloed 

heeft op Lucas zijn beleving.  

 

     “ Ik heb ook veel meer broer aan Pieter gehad dan dat Lucas dat heeft gehad. Lucas die herinnert 

hem alleen maar als diegene waar dat hij ‘klop’ van kreeg, het is erg om te zeggen, en ik heb met 

Pieter nog gespeeld. We hebben geen torens gebouwd maar met de bal gespeeld of samen buiten 

met ons fietsje gereden, dat hebben we nog gedaan. Maar Lucas heeft dat nooit gekend. Die heeft 

hem alleen maar gekend als zijnde een broer die op internaat zit en die af en toe naar huis kwam 

en waar hij dan klop van kreeg. En heel letterlijk hoor. “ 

 

     “Lucas die heeft dat nooit zo dat samen spelen… Pieter die klopte en die sloeg en die spuwde. Ja, 

dat  hebben  ze wel  samen  gedaan,  staan  spuwen  en  dan moest moeder  het  niet  één  iemand 

afleren maar twee. In het begin, toen hij [Lucas] klein was, moest hij op afstand gehouden worden 

en nu wordt  Lucas, hij  is ondertussen al een  stuk groter dan Pieter, nu wordt  Lucas  ingezet als 

‘helpen zorgen voor…’ Dat plezier meemaken, bijvoorbeeld naar een pretpark gaan, heeft Lucas 

nooit gedaan, daar was hij te klein voor  in de zin van als  ik hem moest meenemen dan moest  ik 

ook daar nog eens op letten en daar was mijn dag niet voor voorzien, dat was voor Pieter dat we 

gingen. Lucas heeft zo’n moment niet vaak gedeeld. “ 
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Viviane weet niet of Lucas dezelfde beleving heeft als zij als het gaat om het gevoel ‘van enig kind te 

zijn’. Ze vraagt het zich af, maar ze heeft er met Lucas nog niet over gepraat.  

 

     “  Ik  vraag mij dat  soms af  [welke beleving  Lucas heeft  ten aanzien  van Pieter].   We hebben er 

eigenlijk nog niet zo over gesproken van ‘ik voel mij eigenlijk kind alleen’.  Ik was ook het huis uit 

hé dat scheelt ook  , dat heeft er ook wel mee te maken. Maar hoe hij effectief tegenover Pieter 

staat, het moet heel wat anders zijn dan bij mij. Ik denk dat  ik ook veel meer kan  incasseren van 

Pieter dan Lucas, allé ja en ook makkelijker kan plaatsen en ook ja hij is nog maar zestien jaar je 

kan hem ook niet met alles belasten hé. “  

 

Moeilijke momenten 

Pieter is ziek  

 

Toen Pieter een periode zwaar ziek  is geweest was Viviane erg bezorgd om haar broer. Het  is een 

periode die indruk op haar gemaakt heeft want tijdens de gesprekken kwam ze hier telkens op terug.     

 

     “ Vorig jaar in september [2006] is Pieter van het ene moment op het andere zwaar ziek geworden, 

hij heeft een dubbele longontsteking en een bacterie opgedaan (…). Hij heeft zo drie weken tussen 

leven  en  dood  geweest,  er waren  ook  heel  veel mensen  die  hem  opgaven.  Ik  herinner mij  nog 

goed,  alles  werd  elektronisch  geregeld  zoals  zijn medicatie,  bloeddruk,  nierfunctie,…    Op  een 

bepaald moment vroegen ze ‘mogen we hem beademen?’. Dat is eigenlijk het verste moment dat 

we ooit met hem gestaan hebben. “ 

 

Pieter gaat op internaat en Lucas wordt geboren 

 

Kort nadat Pieter op  internaat ging en hij enkel op zaterdag naar huis kwam, werd Lucas geboren. 

Viviane heeft het hier moeilijk mee gehad omdat ze vond dat haar ene broer plaats moest maken 

voor haar andere broer. Ze kon deze beslissing van haar ouders niet begrijpen. Achteraf, wanneer ze 

ouder was, kon ze deze beslissing wel begrijpen.  

 

     “ Toen Pieter op internaat zou gaan, hebben mijn ouders beslist om voor een derde kindje te gaan, 

denk ik. Want bijna dag op dag, bij wijze van spreken, als Lucas geboren is, is Pieter niet meer naar 

huis komen slapen. Ik heb het daar lang zeer moeilijk mee gehad. Dat was voor mij zo van ‘je kiest 

hier voor de ene en je laat de andere’. Ik vond dat dubbel en een egoïstische beslissing. Ik was ook 
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puber op dat moment,  ik was dertien  jaar  toen Lucas geboren  is. Dus  ik verstond niet dat zij  in 

godsnaam Pieter niet meer naar huis wilden  laten komen slapen.  Ik had zoiets van  ‘allé  jongens, 

dat kindje is daar nu en Pieter slaapt niet meer thuis’. Ik heb het daar heel moeilijk mee gehad. “ 

 

     “ Achteraf gezien hebben zij een fantastisch goede keuze gemaakt, want Pieter was niet meer naar 

huis te halen een paar jaar later. Alles is mogelijk, maar het moet toch een beetje leefbaar blijven 

en nu komt hij de zaterdagnamiddag naar huis. Pieter vraagt veel van thuis, thuis moeten we bij 

wijze van spreken met twee zijn om op hem te passen. Je kan hem ook gewoon in de zetel zetten 

en er u naast zetten, ma ja dan is het één op één en dat zou niet haalbaar geweest zijn voor mijn 

ouders,  dat  zou  te  zwaar  geweest  zijn.  En  daarmee  dat  ik  zeg  dat  ik  het  nu  kan  begrijpen  en 

perfect  plaatsen. Mijn  ouders  hebben  inderdaad wel  een  goede  keuze  gemaakt. Maar  op  dat 

moment was dat voor mij niet bespreekbaar,  ik weet zelfs niet of mijn ouders dat weten dat  ik 

daar zo mee omgegaan ben, maar dat was voor mij echt zo van ‘wat?!’. “ 

 

Pieter gaat achteruit  

 

Viviane vertelt me vaak dat Pieter achteruit gaat en dat ze het daar moeilijk mee heeft. Vroeger kon 

ze met hem nog uitstapjes maken naar een pretpark en konden ze veel plezier maken. Dit zijn dingen 

die nu niet meer kunnen en dat kan  ze moeilijk aanvaarden. Pieter  is een  sociale  jongen maar  ze 

merkt ook hier dat hij achteruit gaat. Waar hij vroeger zelf deelnam, zal hij nu op afstand genieten. 

Het wordt steeds moeilijker om contact te leggen en deze evolutie doet haar pijn. 

 

     “ Het is soms hard om te aanvaarden dat hij achteruit aan het gaan is. Er was eens een dokter en 

die zei tegen mijn ouders ‘eigenlijk is hij 20 jaar ouder, zo qua gestel en zo’. Dus ja eigenlijk loopt 

hij  tegen  de  50  aan.  Hij  heeft  ons  al  heel  veel  slapeloze  nachten  bezorgd,  gewoon  door  zijn 

medisch dossier. ” 

 

     “ Het is alsmaar moeilijker om met hem contact te leggen, tegenwoordig zit hij meer erbij en wordt 

er gewoon verder gedaan, alle ja, het is nu niet van: we zetten hem erbij en doen gewoon verder, 

maar  toch hij wordt er een stuk bijgezet en  ja genegeerd  is een groot woord. Maar hij kan niet 

meer zo betrokken worden, het wordt alsmaar moeilijker om met hem contact te  leggen en met 

hem  plezier  te maken,  vroeger  kon  je  nog  eens  samen met  hem met  een  bal  spelen. Maar  hij 

geniet nu wel ontzettend van het u te zien doen, dus alle ja, het is echt niet dat het zo is van ‘hij zit 

erbij en we hebben ons  taak vervuld’, nu  ja,  je kan hem niet meer betrekken om met die bal  te 

spelen maar laat mij met de kindjes spelen met een bal en hij gaat dat super tof vinden. Hij gaat 

58 
 



ervan zitten genieten, ge  ziet dat ook aan hem wanneer het hem aanstaat of niet, wanneer hij 

gelukkig is. “ 

 

     “ Vroeger ging  ik af en toe met Pieter naar een pretpark zoals ‘De Meli’, dat vond hij de max. En 

dat vond ik wel grappig, want dan ging hij veel liever op iets hevigs zoals ‘de boomstammetjes’ of 

op de ‘keverkes’ dan dat hij daar op zo’n onnozel molentje moest zitten. Ik vond dat zelf ook super 

want dan mochten we blijven zitten en nog een keer. Ik moet zeggen dat deed  ik wel heel graag 

met hem. Omwille van medische redenen kan dat nu allemaal niet meer. Ik heb het daar wel even 

lastig mee gehad van ‘dat kan nu niet meer’. “ 

 

Aanpassen 

 

Doorheen de verschillende gebeurtenissen met Pieter heeft Viviane zich steeds moeten aanpassen 

aan de veranderingen. Dit  thema gaat ook  samen met het vorige  thema. Doordat Pieter achteruit 

gaat moet  Viviane  zich  steeds  aanpassen.  Soms  is  het  ook  zo  dat  een  stap  achteruit  niet  altijd 

negatief hoeft te zijn zoals bijvoorbeeld het verhuizen naar een andere leefgroep. 

 

     “  Toen  Pieter  zo  zwaar  ziek  geweest  is  hebben  ze  een  gastrostomie2  geplaatst,  op  die manier 

kunnen ze hem dus voedsel en vocht toedienen.  Wij dachten toen ‘help, terug een stap achteruit’ 

maar dat is een enorme stap vooruit geweest. Hij mag nog eten maar als hij ziek wordt en hij eet 

niet meer dan geven ze hem  langs daar eten. Zijn medicatie wordt rechtstreeks toegediend  in de 

maag. Dus krijgt hij nu ook het exacte aantal druppeltjes want als hij het uitspuwde wisten ze niet 

goed  hoeveel  hij  genomen  had.  (…)  Dus  ik  zeg  het  ‘een  stap  achteruit  is  niet  altijd  een  stap 

achteruit’. Natuurlijk bepaalde dingen kunnen niet meer, zoals hij  is gek van  frietjes, we zijn dat 

gestopt gewoon omdat we  schrik hadden dat hij  zich  zou verslikken. Hij  is altijd een gulzigaard 

geweest.  Maar  jaren  was  de  zaterdagnamiddag  ‘Pieter  komt  we  kijken  Samson  en  we  eten 

frietjes’, dat was zo een zaterdagnamiddag. Nu, dat Samson kijken is gebleven maar de frietjes zijn 

eclairs geworden. “ 

 

     “ Een aantal jaren geleden is Pieter naar een andere leefgroep gegaan, eigenlijk een leefgroep voor 

kinderen  met  zwaar  medische  problemen.  Vooral  kinderen  die  in  schelpen3  liggen  en  weinig 

contact hebben. Op het eerste moment was dat wel ‘wow’ waar gaan ze met Pieter naartoe. Hij is 

                                                            
2 Sonde die via de huid rechtstreeks in de maag geplaatst wordt. 

3 Speciale matrassen, rolstoelen,… om hun houding te corrigeren. 
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wel een sociale, die maakt heel graag plezier en dan  in die  leefgroep maar medisch gezien hoort 

hij  daar  thuis.  En  achteraf  gezien was  het  ook  super want  die  opvoedsters  kregen  opeens  de 

ruimte en tijd om eens met Pieter bezig te zijn. “ 

 

Andere verwachtingen bij een kind met Downsyndroom 

 

Viviane  (en  haar  ouders)  hadden  bepaalde  verwachtingen  bij  de  diagnose  ‘syndroom  van Down’. 

Deze  verwachtingen  bleken  niet  te  stroken met  hoe  Pieter  in werkelijkheid was  en  dienden  dus 

bijgesteld te worden. Viviane ervaarde moeilijkheden om aan andere mensen de handicap van Pieter 

uit te leggen door het stereotiepe beeld dat bestaat over mensen met het syndroom van Down. 

 

     “ En ik blijf erbij, dat weet je allemaal niet op voorhand in de zin van: mijn ouders kregen een kindje 

met het syndroom van Down,  je  informeert  je en  je ziet bij wijze van spreken kinderen die piano 

kunnen spelen, meehelpen in de tuin, babbelen, weet ik veel wat nog allemaal, maar Pieter heeft 

geen van dat alles ooit gekund, hij heeft in zijn rolstoel gezeten. “ 

 

     “  Je  informeert u dan naar een kindje met het  syndroom  van Down  (zucht).  Ik wil Pieter  in alle 

boekjes bijzetten als uitzondering op de  regel. Misschien zijn er zo nog maar  in het begin, als  ik 

jonger was dan zei ik ‘ja mijn broer heeft syndroom van Down, hij is een mongooltje’ maar mensen 

hebben daar ook onmiddellijk een beeld van. Ik ben dat dus gestopt om dat te zeggen want hij was 

niet zo, er is niets aan Pieter te zien [dat wijst op het syndroom van Down], zelfs niet zijn uiterlijk. 

Hij is een magere, ik bedoel een mongooltje, als ik het beeld van een mongooltje zie, is dat zwaar 

meestal en vooral zo die ogen ook, maar dat heeft hij niet… “ 

 

     “ Ja dat is een verwerking, ik denk dat dit een blijvende verwerking is uiteindelijk ook hé, dat is alle 

dagen dat je er mee geconfronteerd wordt. Dat is ook al wat ik verteld had, je hebt dat stereotype 

beeld van wat een mongooltje is en dat pff is helemaal het tegenovergestelde hé bij Pieter. “ 

 

Eigen gezin 
 
Viviane  merkt  dat  haar  eigen  gezin  veel  van  haar  tijd  vraagt.  Dit  is  tijd  die  ze  niet  meer  kan 

doorbrengen met  Pieter.  Ze  geeft  aan  dat  het moeilijk  is  om  daar  een  evenwicht  in  te  vinden. 

Momenteel zijn het haar kinderen en haar man (en haar werk) die al haar tijd vergen. Ze vindt het 

jammer dat er momenteel weinig tijd  is voor Pieter. Ze hoopt en denkt dat dit  in de toekomst wel 
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terug zal beter worden, dat ze wat meer tijd zal hebben voor Pieter. Het is een onderwerp dat haar 

bezig houdt.  

 

     “ En nu merk ik ook momenteel, en dat vind ik ergens wel een stukje jammer, mijn kinderen eisen 

mij helemaal op en  ik kan niet nog een keer ontzettend veel  tijd vrijmaken voor Pieter.  Ik vraag 

dan  aan  mijn  ma  als  ze  Pieter  gaat  halen  om  tot  bij  mij  thuis  te  komen.  Want  als  ik  de 

zaterdagnamiddag Pieter nog  is moet gaan bezoeken… vroeger met Lisa alleen deed  ik dat nog 

wel maar nu met Anna er nog bij, alle ja… Ik merk dan, ik sta daar met twee kindjes en dan kan ik 

naar Pieter  toe maar weinig doen. Maar dan denk  ik van ook naar Mark zijn broer  toe en naar 

Lucas toe zijn we ook een stukje verder gaan staan. Ja, je hebt u eigen gezin en ik denk dat dat wel 

logisch  is. Naar Pieter heb  ik dat bewust gedacht,  ‘verdorie’,  ik merkte  van  ik  zie hem niet alle 

weken meer of niet alle veertien dagen, ik zei van die afstand wordt precies groter. Maar als je dan 

eerlijk rondkijkt dan was dat niet alleen bij Pieter zo. Waarom zien wij Mark zijn broer regelmatig? 

Omdat hij zelf naar hier komt, de tijd om naar ginder te gaan is er ook niet. Mark gaat er dan wel 

eens alleen naartoe, maar om met heel ons hebben en houden [spullen van de kinderen] naar daar 

te gaan, dat gebeurt dan ook niet. ” 

 

     “ Dat  is wel  iets  raars de plaats die Pieter bij mij  inneemt. Hij heeft een  stukje  ruimte moeten 

maken voor mijn kinderen. Ik heb dat daar af en toe zelfs moeilijk mee gehad, nu niet meer, mijn 

kinderen gaan voor alles. Maar ik heb dat daar een periode moeilijk mee gehad, dat ik voelde van 

mijn kinderen sluipen daartussen. Maar emotioneel voelde ik van ‘tiens’, ja raar. Pieter staat altijd 

op  een  speciale  plaats  voor mij  en  het  is  niet  dat  hij  daar  niet meer  is maar  hij  heeft  ruimte 

moeten maken.  Ja dat was een moment dat  ik het moeilijker gehad heb,   niets of niemand kon 

daar iets aan doen dat was gewoon een feit. Ik moet daar leren mee omgaan. “ 

 

Partner 
 
Viviane haalt aan dat ze het belangrijk vindt dat haar man ook kan omgaan met Pieter. Wanneer dit 

niet het geval zou zijn dan zou dit betekenen dat hij een deel van haar niet aanvaardt.  

 

     “ Dat Mark kan omgaan met Pieter heeft een  rol gespeeld  in mijn partnerkeuze. Dat  is voor mij 

belangrijker geweest dan dat  ik dacht. Als hij Pieter niet zou aanvaarden,  is dat niet alleen een 

kwestie dat hij mijn broer niet zou aanvaarden maar dat is ook een stuk van mij hé. Stel dat Pieter 

nu een kerel zou geworden zijn die zelfstandig zou wonen, ik denk dat dat dan minder een rol zou 

spelen. Maar het feit dat ik daar zelf nogal aandacht aan geef, en Pieter vraagt veel aandacht, dus 

61 
 



dat maakt dat  je  je partner daar moet kunnen  in vinden. Met Luc kan  ik het een stuk delen. We 

gingen dan ook samen naar een pretpark met Pieter. “ 

 

Ouders 

Viviane heeft bewondering voor haar ouders 

 

Doorheen de gesprekken met Viviane is het duidelijk dat zij een grote bewondering heeft voor haar 

ouders. Haar ouders hebben met  Pieter  al  veel meegemaakt  en  ze heeft  respect  voor de manier 

waarop zij daar mee omgaan. Ze heeft nu meer eerbied voor de beslissingen die haar ouders hebben 

moeten maken voor Pieter. Ook al had ze het daar vroeger, vooral als puber, moeilijk mee. 

 

     “ Mijn ma zegt soms tegen mij ‘chapeau hé en je bent uiteindelijk maar zijn zus’, ik bedoel je wilt 

dat allemaal doen, zoals bijvoorbeeld als hij in het ziekenhuis lag ben ik ook alle dagen naast hem 

gaan staan. Maar een mens doet dat zonder nadenken, denk ik. Mijn ouders hebben er veel meer 

zorgen mee, chapeau voor hen. Allé als  ik zie mijn ouders, een weekend voor zichzelf dat hebben 

ze  niet  veel.  Ze  blijven  er  altijd  mee  bezig,  bij  mij  vind  ik  dat  anders,  ik  heb  geen 

verantwoordelijkheid te dragen, of toch veel minder. “ 

 

     “ Maar als ouders, oké ja het is je kind, maar toch denk ik dat dit voor sommige ouders niet altijd 

dezelfde gemakkelijke opgave kan zijn. “ 

 

     “  Ik  denk  dat  het  ook  niet  gemakkelijk  is  voor  jezelf  als  ouder  te moeten  beseffen  dat  u  kind 

eigenlijk niet thuis kán zijn, want dat kán hij gewoon niet meer. En dan ook ja ieder keer een stap 

achteruit  gaan,  geconfronteerd  worden  met  vragen  als  zijnde  ‘in  hoeverre  moeten  we  hem 

reanimeren’ als hij zo zwaar ziek was. Dat zijn vragen waarmee  je geconfronteerd wordt dat  ik 

zoiets had van ‘ik was heel blij dat ik toen zus was’. Ik moest niets beslissen als zus, ik mocht het 

aanhoren wat al lastig genoeg was. “ 

 

     “ Ik moet zeggen  ik bewonder ze wel enorm voor  iedere keuze die ze heel bewust maken en toch 

zichzelf een stuk wegcijferen denk  ik, dat kan niet anders.  Ik denk dat  iedere ouder dat voor zijn 

kind doet, maar ook niet helemaal. Ze hebben de beslissing kunnen nemen van Pieter naar een 

voorziening te laten gaan want hadden ze hem thuis gehouden was het ten koste van de rest van 

de familie en ook ten koste van henzelf geweest. “ 
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     “ Normaal worden u kinderen groter en krijgen ze zelfstandigheid en kan  je zelf al eens een keer 

terug beginnen weggaan, want u kinderen kunnen alleen thuis blijven of ze kunnen al eens op reis 

gaan want de kinderen gaan niet meer mee of zo. Maar zo’n zorgenkind dat blijft, Pieter die blijft 

een kind, dus heel zijn leven lang vraagt hij die zelfde aandacht van toen hij geboren is. Ik denk dat 

dat niet te onderschatten is en chapeau voor ouders die dag in dag uit voor hun kind thuis zorgen. 

Je mag dan wel zeggen ‘het is de liefde voor hun kind’ maar ik denk dat het soms toch wel niet te 

onderschatten is. “ 

 

Viviane haar ouders hebben een evenwicht kunnen vinden in het verdelen van de aandacht over de 

drie kinderen. Pieter had veel aandacht en zorgen nodig maar toch heeft Viviane dit niet ervaren als 

iets waar zij moest voor inboeten. Haar ouders hebben daar een evenwicht kunnen in vinden en daar 

heeft ze bewondering voor.  

 

     “ Maar mijn ouders hebben daar  in de mate van het mogelijke echt geprobeerd om  iemand niet 

ten koste van de andere  te  laten gaan. Chapeau,  ik denk dat dat niet altijd even gemakkelijk  is, 

zeker  niet  als  je  bijvoorbeeld met  Pieter  veel  naar  het  ziekenhuis moet.  Ik  kan mij  niet meer 

herinneren dat  ik  iets gemist heb.  Ik heb geen weet van momenten die  ik ervaren heb als dat  ik 

niet  naar  huis  kon  of  altijd  bij  oma moest  slapen  omdat  Pieter  altijd maar  de  aandacht  en  de 

zorgen  kreeg.  Nee,  dat  kan  ik  mij  niet  herinneren.  Dus  ze  moeten  daar  echt  wel  een  goed 

evenwicht in gehad hebben. “ 

 

Vooral  voor  haar mama  heeft  ze  veel  eerbied  en  bewondering.  Zij  hebben  dan  ook  een  goede 

moeder‐dochter relatie en vinden steun bij elkaar. 

 

     “ Mijn mama  is een zeer krachtige, sterke madam, dat  is echt een niet  te stuiten madam. Soms 

zeggen ze tegen mij ‘amai jij hebt wel wat kracht’, wel ik heb dat van haar, en zij heeft dat 1000 

keer meer dan ik. En ik zeg dat soms, dat is een familietrek want Pieter heeft dat ook. “ 

 

Door zelf kinderen te hebben is Viviane haar respect voor haar ouders nog groter geworden.  

 

     “ Ik voel dat door zelf kinderen te hebben kun  je dat soms meer plaatsen [de gevoelens van haar 

ouders wanneer Pieter ziek is] en is mijn respect alleen maar groter geworden. “ 
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Betrokkenheid 

 

Viviane vindt het  tof dat haar ouders haar betrekken  in beslissingen voor Pieter, dat haar mening 

gevraagd wordt. Maar wanneer het gaat over moeilijke beslissingen  is ze momenteel wel blij dat ze 

die nog niet hoeft te nemen.  

 

     “ Naarmate je ouder wordt, wordt je betrokken in het zoeken naar oplossingen, dat kan ook over 

eenvoudige  zaken  gaan  zoals  het  kiezen  van  een  kleur  voor  rolstoel.  Je wordt  echt wel meer 

betrokken in bepaalde vragen en ik denk dat dit een stukje logisch is. Ik denk dat je op een bepaald 

moment  op  een  bepaalde  leeftijd  komt  dat  ze  dat  kunnen  delen,  daarom  niet  alle 

verantwoordelijkheid  verschuiven,  dat  zeker  niet.  Ze  vragen  mijn  mening  maar  ik  hoef  geen 

verantwoordelijkheid te dragen. “ 

 

     “ Je wordt ontzettend betrokken maar de moeilijkste zaken worden afgehouden. Daar ben  ik wel 

blij om. En dat  is waar dat  ik, moesten mijn ouders er niet meer  zijn en moest die  zorg op mij 

vallen, dat is hetgeen waar ik schrik voor heb. Niet zozeer het gaan bezoeken of dat uitzoeken van 

wanneer en hoe en wat praktische zaken, maar als er beslissingen moeten genomen worden op 

gezondheidsvlak daar kijk ik tegenop. “ 

 

     “ Voor alles wil ik er zijn en er staan maar het dan moeten beslissen [op die moeilijke momenten] 

dat  hoeft  voor mij  echt  nog  niet.  Pas  op  het  is  voor  hen  ook  geen  leuke  taak,  versta mij  niet 

verkeerd. Maar als het kan hou ik daar de boot wel nog af. Je mening geven is altijd leuk, maar het 

dragen van die beslissingen is wel zwaar. ” 

 

     “ Waar dat mama vroeger meer bij hen  [grootouders  langs moeders kant]  terecht kon, komt ze 

dan nu meer naar mij. Daar zit ook een stuk verschuiving, dat  is niet alleen het feit dat  ik ouder 

word maar ook het feit dat haar ouders ouder worden [ouders van Viviane haar ouders]. “ 

 

Verwachtingen van ouders 

 

Sommige ouders van een persoon met een beperking kunnen naar hun andere kinderen  toe hoge 

verwachtingen hebben wat betreft de zorgen voor het kind met de beperking. Viviane haar ouders 

hebben geen verwachtingen naar haar toe wat betreft de zorgen voor Pieter wanneer zij er niet meer 

zijn.  Ze hopen  alleen maar dat  ze op  regelmatige basis  contact  zal houden. Dit  vindt Viviane  een 

goede houding van haar ouders, op die manier voelt ze het niet aan als een last of een verplichting. 
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     “ Geen! Geen! Mijn ouders hebben geen verwachtingen naar mij toe. Ja, enerzijds als kind kan  je 

nog niet echt verwachtingen hebben, want  je bent uiteindelijk nog maar een kind. Maar ook nu 

hebben ze eigenlijk geen verwachtingen. Geen is een groot woord want als ze weggaan op reis of 

zo dan gaan ze altijd mij aanspreken als tijdelijke contactpersoon. “ 

 

     “ Naar contact toe en zorgen, zoals vorig jaar toen hij zwaar ziek was, dan ging ik ook alle dagen 

naar het ziekenhuis of  in de mate van het mogelijke ben  ik  langs geweest. Mama zegt  ‘Ik moet 

uiteindelijk niet vragen of eisen, dat mogen we bij wijze van spreken niet maar zegt ze, de zorg die 

jij meedraagt dat is al meer dan voldoende’. Naar de toekomst toe: het grote voordeel is waar hij 

nu zit  in  (gemeente) daar  is hij definitief geplaatst dus hij moet niet meer veranderen. Dus naar 

zorgen toe, in principe kan hij daar ook 365 dagen blijven en hoeft hij geen  zorgen van buitenaf te 

hebben. Ook daar  ligt  er geen  verwachting  zegt mijn moeder,  ze  zegt  ‘we  kunnen alleen maar 

hopen dat je doet zoals je bezig bent, we kunnen niet verwachten dat jij elke zaterdagnamiddag, 

zoals wij, naar hem toe gaat. “ 

 

     “ De verwachting is dus nul. En dat is denk ik de beste verwachting die je kunt hebben. Dan kan je 

alleen maar verder komen. Want enerzijds als je een druk gaat opleggen dan kan je tegengestelde 

effecten krijgen en anderzijds ook als je niets verwacht dan kan je alleen maar krijgen. En dan geef 

je ook gemakkelijker vind ik. ” 

 

     “  Ik vind dat heel tof dat ze dat zo kunnen want  ik denk dat sommige ouders dit niet kunnen. Ze 

hebben altijd geprobeerd mij daar nooit  te  laten onder  lijden.  Ze hebben  voor Pieter het beste 

gewild maar nooit ten koste van mij, bij wijze van spreken. Ik denk dat er zeker situaties zijn waar 

ze kinderen  thuis houden omdat ze niet willen dat die naar een voorziening gaan, maar dat dit 

vaak ten koste van de andere broer of zus gaat. Daarom niet altijd, je moet dit situatie per situatie 

zien, maar  ik denk dat er gevallen zijn waar de andere kinderen daar onder gebukt gaan. Maar 

mijn ouders hebben dat heel duidelijk voor ogen gehouden, altijd het beste voor Pieter maar niet 

ten koste van de andere kinderen. “ 

 

Er is één ding wat haar ouders wel van haar verwachten en dat is dat ze af en toe eens mee op 

bezoek gaat. 

 

     “ Eén ding verwachten ze wel: af en toe moest  ik mee, willen of niet.  In mijn puberteit als  ik een 

keer geen zin had, dan  lieten ze mij ook wel een keer niet meegaan, maar dat moest  ik ook niet 
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iedere week zeggen. Als er een alternatief was dan gingen ze mij met alle plezier laten gaan, niet 

als ik een alternatief zocht, dat is iets anders. “ 

 

Ook naar Lucas toe hebben de ouders maar één verwachting. 

 

     “  En  bij  Lucas  is  dat  ook  zo,  als  het  is  om  de  hele  tijd  achter  zijn  computer  te  zitten  heel  de 

zaterdag, en om spelletjes te spelen, dan moet hij wel mee. Maar als het  is dat hij met vrienden 

iets heeft afgesproken of nog voor school moet werken, dan gaan mijn ouders zeggen  ‘ja het  is 

goed,  je hoeft niet mee’. Maar dat  is eigenlijk de enige verwachting. Dat  is uiteindelijk een band 

creëren,  ik denk zeker bij Lucas dat dat een stukje moeilijker  is.  Ik heb Pieter gekend van als hij 

klein was en we zijn samen opgegroeid en Lucas die staat verder af van Pieter. “ 

 

Globaal beeld 
 
In het hele  verhaal  van Viviane  komt  zeer duidelijk naar  voor dat  zij enorm  veel bewondering en 

respect heeft voor haar ouders en  in het bijzonder voor haar mama. Pieter en zijn  familie hebben 

gezien zijn medische situatie al heel wat meegemaakt. In Viviane haar verhaal merk je dan ook veel 

uitingen van bezorgdheid om haar broer. Dit kleurt in sterke mate haar beleving. 

 

3.2 Thematische analyse van de verhalen 
 
Ongelijke behandeling 
 
De ongelijke behandeling van de ouders ten aanzien van hun kind met een beperking moet bekeken 

worden  in het  licht van  tijdverdeling, materiële voordelen en meer kunnen verdragen en toegeven 

aan de persoon met een beperking. Het  zijn vooral de  jongste  twee brussen die hier melding van 

maken.  Bij  Steven  gaat  het  over  de  extra  aandacht  die  zijn  ouders moeten  geven  aan  Joris  om 

bepaalde dingen  in  te oefenen. Bij  Yadira  gaat het over het materiële  voordeel,  Sofie heeft meer 

kleding nodig. Beiden vinden ook dat hun ouders op bepaalde gebieden meer kunnen verdragen van 

hun broer of zus met een beperking. Dit gaat dan over handelingen die ze stellen waar de brus een 

opmerking over krijgt en hun broer of zus met een beperking niet. Het gaat ook over zaken die hun 

broer of zus met een beperking toegelaten worden zoals bijvoorbeeld langer tv kijken. Het toegeven 

en meer kunnen verdragen van de persoon met een beperking is ook terug te vinden in het verhaal 

van Gert. Wanneer zijn mama zaken toelaat aan Alexandra, die hij niet nodig vindt, dan zal hij haar 

daar ook attent op maken. Hij maakt ook melding van materiële voordelen die Alexandra krijgt zoals 
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het vaker ontvangen van cadeautjes. Alexandra zal ook sneller gebracht worden met de auto terwijl 

Gert met de fiets moet gaan.  

 

Samen dingen doen 
 
Alle  brussen  deden  uitspraken  over  ‘dingen  samen  doen’  en  gaven  concrete  voorbeelden.  De 

invulling van dit thema verschilt echter naargelang leeftijd, eigenheid van persoon met een beperking 

en de eigen activiteiten die de brus doet. De jongste twee brussen geven voornamelijk voorbeelden 

van samen  ‘spelen’. Steven vertelt dat hij bepaalde spelletjes zoals tikkertje en verstoppertje graag 

samen doet met Joris. Wanneer het echter gaat om spelen met speelgoed dan geeft hij aan dat hij dit 

niet leuk vindt omdat Joris dit steeds stuk maakt. Yadira heeft het met betrekking tot dit thema ook 

over ‘spelen’. Zij geeft te kennen dat ze meer gezelschapsspelletjes zou willen samen doen met haar 

zus maar dat dit, gezien Sofie haar verstandelijke mogelijkheden, niet mogelijk is. Gert geeft evenzeer 

aan dat hij meer dingen zou willen samen doen met zijn zus. Hier gaat het niet meer over  ‘spelen’ 

gezien Gert  zijn  leeftijd. Het  gaat  om  het  frequenter  delen  van  familiemomenten  zoals  tv  kijken, 

meegaan  op  uitstap,…  Door  Alexandra  haar  eigenheid  komt  dit  niet  vaak  voor.  Viviane  geeft  te 

kennen dat ze door haar eigen activiteiten, namelijk haar partner, haar kinderen en haar job, weinig 

tijd  heeft  om  dingen  samen  te  doen met  Pieter.  Pieter  zijn  eigenheid  speelt  eveneens  een  rol  in 

samen activiteiten kunnen doen. 

 

Gevoel van schaamte 
 
Dit  is  een  thema  dat  enkel  bij  de  jongste  twee  brussen  aan  bod  kwam.  Zowel  Steven  als  Yadira 

ervaren soms schaamte ten opzichte van hun broer of zus met een beperking. Dit gevoel ervaren zij 

wanneer anderen (vrienden, mensen op straat) er hen attent op maken of opmerkingen geven over 

hun broer of zus. Bij de oudste twee brussen komt dit gevoel van schaamte niet aan bod.  

 

Bewustzijn van de beperking 
 
De  vier  brussen  beseffen  dat  hun  broer  of  zus  een  beperking  heeft.  Zij  halen  in  hun  verhaal 

verschillende  zaken  aan  die  verschillend  zijn  van  andere mensen  (zonder  beperking)  en waar  ze 

rekening moeten mee houden. Daarnaast hebben ze het evenzeer over dingen die ‘normaal’ zijn, die 

niet verschillen van andere mensen. Dit blijkt uit het beeld dat zij hebben over hoe hun broer of zus 

functioneert.  Twee  brussen  geven  zelfs  expliciet  aan  dat  zij  hun  broer  of  zus  niet  als  ‘anders’ 

beschouwen.  

 

 

67 
 



Evolutie in beleving  
 
Deze evolutie  is afhankelijk van een aantal  factoren zoals  leeftijd en sekseverschil. De oudste twee 

brussen,  Gert  en  Viviane,  geven  expliciet  aan  dat  er  zich  een  evolutie  heeft  voorgedaan  in  hun 

houding en beleving ten aanzien van hun broer of zus met een beperking. Gert gaf te kennen dat hij, 

toen hij jonger was, de beperking van zijn zus niet begreep en er niet kon mee omgaan. Naarmate hij 

ouder  werd  kwam  hierin  verandering.  Hij  kan  nu  bepaalde  gebeurtenissen  beter  kaderen  en 

begrijpen waarom  sommige dingen  anders  zijn. Viviane  geeft  aan dat  ze  vooral  in haar puberteit 

wisselende gevoelens heeft gehad  ten aanzien van haar broer. Nu  is haar beleving eerder  stabiel. 

Yadira haalt zelf deze evolutie niet aan maar  in het gesprek met haar ouders komt dit wel aan bod. 

De ouders merken dat Yadira haar houding ten aanzien van haar zus met een beperking langzaamaan 

aan  het  veranderen  is.  Yadira  bevindt  zich momenteel  als  het ware  in  een  ‘overgangsfase’. Haar 

ouders  geven  aan  dat  Clarissa  dit  ook  had  op  die  leeftijd  en  dat  dit  naarmate  ze  ouder  werd 

veranderde. Bij Yadira verwachten de ouders dezelfde evolutie. 

 

Verschil in relationele band tussen broer en zus van hetzelfde gezin 
 
De oudste brussen halen aan dat hun andere broer of zus, een andere band heeft met hun broer of 

zus met een beperking. Dit heeft  te maken met  factoren zoals geslacht, eigenheid van de persoon 

met  een  beperking  en  het  gegeven  of  de  persoon  met  de  beperking  thuis  woont  of  in  een 

voorziening  verblijft. Gert  schrijft  dit  toe  aan  het  verschil  tussen meisjes  en  jongens  en  bepaalde 

karakteristieken die eigen zijn aan Hannelore, terwijl  Viviane het verschil in beleving tussen haar en 

Lucas verklaart door het feit dat haar broer Pieter nu in een voorziening verblijft.  

 

Betrokkenheid 
 
Betrokkenheid  is een  thema dat voornamelijk bij de oudste  twee brussen aan bod komt. Het gaat 

over betrokken  zijn bij beslissingen die moeten  genomen worden  voor hun broer of  zus met een 

beperking en de openheid die de ouders daarin hanteren. De mate waarin de brus meer of minder 

wordt  betrokken  is  afhankelijk  van  de  leeftijd.  Op  een  bepaalde  leeftijd  of  in  een  bepaalde 

ontwikkelingsfase evolueert men van kind naar jongere. Hij of zij zal de rol van kind inruilen voor een 

meer autonoom beslissende  jongere. Dit betekent dat de  jongere zelf opvattingen en meningen zal 

vormen. Hij of zij krijgt meer een eigen mening over de dingen en kan bepaalde zaken beter kaderen 

(De wit, Van Der Veer & Slot, 2005). Ouders merken dit op of voelen dit aan en kunnen bepaalde 

dingen delen met hun kinderen. Lobato & Kao (2002) geven aan dat sommige brussen ingeschakeld 

worden  in de zorg voor hun broer of zus met een beperking. Dit kan volgens hen  leiden tot een te 

grote betrokkenheid waardoor men het als een last gaat ervaren. Belangrijk om hierbij te vermelden 
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is dat noch Gert, noch Viviane aangehaald hebben dat ze te veel zouden betrokken worden en het als 

een last zouden ervaren. Dit thema komt niet aan bod bij de jongste twee brussen.  

 

Aard van de beperking 
 
Alle brussen, behalve Steven, geven aan dat de aard van de beperking een rol speelt in hun beleving. 

Dit  is  te wijten  aan  factoren die  te maken hebben met  de beperking  en de hieraan  gerelateerde 

eigenschappen zoals mate van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, aanwezigheid van moeilijk gedrag, 

verstandelijke mogelijkheden, … Deze  factoren kunnen  leiden  tot diverse ervaringen en belevingen 

die  gaan  van  ‘ik  ervaar mijn  broer  of  zus  eerder  als  normaal’  tot  ‘mijn  broer  is  iemand  die  veel 

ondersteuning nodig heeft‘. Yadira en Gert geven aan weinig hinder te ondervinden van hun zus, ze 

ervaren hun zus met een beperking als  ‘gewoon’. Yadira haar zus  is rustig van aard en maakt geen 

ruzie. Gert zijn zus heeft een zekere zelfstandigheid verworven waardoor ze veel dingen alleen kan 

doen. Viviane haar broer daarentegen heeft een meervoudige beperking die gepaard gaat met heel 

wat  (medische)  zorgen waardoor  zij  vaak bezorgd  is om haar broer.   Deze  zorgen  zijn nog  steeds 

dezelfde van toen Pieter een baby/peuter was. Viviane geeft hierbij aan dat  indien Pieter wel  in de 

mogelijkheid zou geweest  zijn om zelfstandig  iets  te ondernemen en om zelf contacten  te kunnen 

leggen, dat zij dan een andere beleving zou hebben ten aanzien van haar broer. Nu ervaart ze haar 

broer als  iemand waarvoor je moet zorgen, terwijl ze anders haar broer zou ervaren als  iemand die 

zelfstandig is. 

 

Later  
 
De vier brussen hebben  in hun verhaal allen  iets aangehaald over  ‘later’. De  invulling die ze eraan 

geven varieert. Dit heeft onder andere te maken met het leeftijdsverschil, de visie van de ouders en 

de  informatie die ze hierover geven, de attitude van de brus zelf en hun mening over welke rol ze 

daarin willen opnemen,… Leeftijd speelt  in verschillende opzichten een rol. Hoe ouder de brus, hoe 

meer ze over dit onderwerp nadenken, hoe meer  informatie ze hebben over  later en hoe meer ze 

zich een beeld kunnen vormen over hoe het  later zal zijn. Waar Steven enkel zegt dat hij  later niet 

voor  Joris zal moeten  zorgen, gaat Yadira al een  stukje verder. Zij  legt ook de  link met Clarissa en 

zichzelf en de mogelijkheden van Sofie naar de toekomst toe. Ze geeft aan dat zij en Clarissa uit huis 

zullen  gaan  en  een  eigen  leven  zullen  opbouwen  en  Sofie  niet.  Ze  heeft  het  ook  over  de  latere 

werksituatie van Sofie. Ze geeft aan dat Sofie niet in de mogelijkheid zal zijn om te gaan werken. De 

verschillen die op te merken zijn naargelang de  leeftijd hangen ook samen met de hoeveelheid van 

informatie  die  de  ouders  geven  aan  de  brus. Hoe  ouder  de  brus wordt,  hoe meer  informatie  de 

ouders geven over hun visie op de toekomst. Dit blijkt uit Gert en Viviane hun verhaal. Zij hebben ten 
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opzichte van de  jongste twee brussen een veel duidelijker en omvattender beeld over de toekomst 

van hun broer of zus met een beperking. Hun ouders hebben ook al veel meer  informatie gegeven 

daarover. Viviane  is de oudste brus en zij  is zich  sterk bewust van de verantwoordelijkheid die op 

haar schouders terecht komt wanneer haar ouders niet meer voor Pieter kunnen zorgen. Viviane  is 

de enige die een bepaalde mate van angst uit voor de toekomst. Dit heeft te maken met de aard van 

Pieter zijn beperking, die gaat gepaard met medische zorgen waarvoor soms moeilijke beslissingen 

moeten genomen worden.   

 
Besluit 
 
Tijdens het zoeken naar verbanden tussen de vier verhalen, stelde ik vast dat bepaalde bevindingen 

gelijklopend zijn bij de jongste twee brussen en dat bepaalde andere bevindingen gelijklopend zijn bij 

de oudste twee brussen. Er kan bijgevolg een opsplitsing gemaakt worden tussen de twee jongste en 

de twee oudste brussen. Evenwel zijn er ook een aantal bevindingen over de vier brussen heen. Het 

is duidelijk dat voor de vier brussen samen een aantal terugkerende thema’s op te merken zijn maar 

dat deze naargelang de leeftijdsfase waarin men zich bevindt anders worden ingevuld en beleefd. 
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4. Discussie en Conclusie 
 

4.1 Probleemstelling en onderzoeksvraag 
 

De probleemstelling van mijn onderzoek was de volgende:  ‘Gebrek aan onderzoek waarin de brus 

zelf aan het woord komt’. Vanuit de  literatuur die  ik doorgenomen heb kon  ik vaststellen dat er  in 

onderzoek te weinig of geen rekening wordt gehouden met de brus zelf. Dit terwijl de brussen zelf 

het  beste weten  hoe  hun  broer  of  zus  in  elkaar  zit  en  hoe  zij  daar  tegenaan  kijken. Door  bij  de 

brussen thuis  langs te gaan, kregen zij de kans om  in hun eigen vertrouwde omgeving hun beleving 

op een veilige en rustige manier weer te geven. Uit hun verhalen en uit de analyse blijkt dat zij heel 

wat  te  vertellen hebben over hoe hun broer of  zus  is als persoon, hoe die  functioneert en welke 

beleving zij daar bij hebben. 

 

Eén van mijn onderzoeksvragen was: ‘Welk verhaal brengen deze brussen naar voor wanneer je hen 

zelf aan het woord laat?’. Deze brussen brengen een verhaal naar voor waarin zij aandacht hebben 

voor  de  mogelijkheden  en  de  beperkingen  van  hun  broer  of  zus.  Ze  uiten  ook  gevoelens  van 

kwaadheid, schaamte, ergernis, bezorgdheid,… Opmerkelijk  is dat alle brussen, behalve de  jongste, 

het  tijdens het  ‘aan het woord zijn’ belangrijk vinden om  in  te gaan  tegen vooroordelen. Ze willen 

aan buitenstaanders meegeven dat het hebben van een broer of een  zus met een beperking niet 

noodzakelijk  iets negatief hoeft  te zijn. Zij kennen hun broer of zus zoals hij of zij  is en zijn dat als 

vanzelfsprekend gaan ervaren. De oudste brus wil  in haar verhaal ook  indruisen  tegen  stereotype 

beelden  die mensen  hebben  van  een  persoon met  een  beperking. Dit  alles  doet  denken  aan  het 

disability studies discours waarbij mensen met een beperking een verhaal willen vertellen van  ‘en‐

en’.  Ze willen  duidelijk maken  dat  er  heel wat  dingen  zijn  die  ze  kunnen  in  tegenstelling  tot wat 

buitenstaanders denken. Nog  al  te  vaak wordt  er  gedacht dat mensen met  een beperking weinig 

mogelijkheden  hebben.  De  brussen  willen  met  hun  verhaal  hier  als  het  ware  tegenin  gaan  en 

aangeven dat, ondanks een aantal dingen waar ze het soms moeilijk mee hebben, ze een leuke broer 

of zus hebben.  

 

De  voornaamste  onderzoeksvraag  van mijn  onderzoek  luidde  als  volgt:  ‘Welke  beleving  hebben 

brussen ten aanzien van hun broer of zus met een beperking?’.  

 

 Vooreerst kan ik hierover besluiten dat de beleving zeer individueel bepaald is en dat men dit dus 

gezin per gezin en brus per brus dient  te bekijken. De beleving van deze brussen  is niet zomaar  te 
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vatten in een paar zinnen. Deze individuele verschillen hebben te maken met statische factoren zoals 

leeftijd,  geslacht, persoonlijkheid  van de brus en  aard  van de beperking. Dit  zijn  factoren waar  je 

rekening kan mee houden maar deze  liggen vast en  zijn niet  te beïnvloeden. Muroy et al.  (2008), 

Stoneman  (2005) en Opperman & Alant  (2003) beschrijven ook dergelijke  factoren die hun  invloed 

hebben  op  de  impact  van  het  hebben  van  een  persoon met  een  beperking  in  je  gezin.  Andere 

factoren zoals onder andere het geven van informatie en betrokkenheid zijn wel te beïnvloeden. Hier 

kan wel rekening mee gehouden worden en aandacht aan besteed worden. Naast deze verschillen 

tussen de vier brussen zijn er ook nog verschillen op te merken tussen de brussen van één gezin. De 

oudste twee brussen halen expliciet het verschil aan in beleving aan van hun andere broer of zus ten 

opzichte van hun broer of zus met een beperking.  

 
  De  beleving  van  deze  vier  brussen  variëren  op  een  continuüm  van  positieve  en  negatieve 

gevoelens. Het is geen verhaal dat te vatten is in stellingen van ‘of/‘of’, het is niet het ene gevoel of 

het andere. Het  is een  samengaan  van deze  gevoelens:  soms  is het eens anders, dan  is het weer 

gewoon. De brussen hebben leren omgaan met het ‘anders zijn’ van hun broer of zus. Ze weten hoe 

hun broer of zus in elkaar zit en kunnen daar rekening mee houden. De jongste brus is acht jaar en bij 

hem zie  je dat hij het  iets moeilijker heeft dan de anderen, voornamelijk op gebied van speelgoed. 

Opperman & Alant  (2003)  rapporteren  in hun onderzoek ook over deze ambivalente gevoelens en 

hoe deze kunnen variëren van moment tot moment. 

 

 Hoe ouder de brus is, hoe volwassener bepaalde thema’s ingevuld zijn. Het gaat voor deze brussen 

ook op om te stellen dat, hoe ouder de brus wordt, hoe meer ze het positieve gaan zien en hun broer 

of zus accepteren zoals hij of zij is. Dit is ook belangrijk om mee te nemen naar de ouders toe zodat 

zij weten dat die beleving ten aanzien van hun broer of zus met een beperking een evolutie kent. De 

oudste twee brussen geven deze evolutie ook zelf aan in hun verhaal. 

 

 Uit de verhalen van de vier brussen kan ik, zij het met enige voorzichtigheid, besluiten dat de aard 

van de beperking zijn invloed heeft op de beleving. De oudste brus, Viviane, ervaart veel bezorgdheid 

om haar broer gezien zijn meervoudige beperking en zijn medische zorgen. Deze bezorgdheid kleurt 

in sterke mate haar verhaal. Bij de andere brussen komt dit thema niet aan bod. 

 

  Opperman  &  Alant  (2003)  hebben  het  in  hun  onderzoek  onder  andere  over  gevoelens  van 

eenzaamheid,  jaloersheid, kwaadheid en  schuldgevoelens. De  jongste brussen maken melding van 

kwaadheid,  schaamte  en  in  beperkte mate  van  jaloersheid. De  gevoelens  van  schaamte  die  deze 

brussen soms hebben zijn het gevolg van reacties uit hun omgeving op het gedrag van hun broer of 
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zus. Het is pas wanneer anderen er hen op wijzen dat hun broer of zus onaangepast gedrag vertoont, 

dat zij zich er ook bewust van worden. In dit verband is er binnen de disability studies aansluiting met 

het sociaal model van Rioux (1997). Dit model gaat er van uit dat een beperking ontstaat wanneer de 

omgeving op een onaangepaste wijze reageert op de persoon met een beperking. Rioux spreekt over 

de  ‘omgevingsaanpak’.  Dit  perspectief  veronderstelt  dat  de  beperking  niet  inherent  is  aan  het 

individu maar aan de sociale structuur. Moeilijkheden en beperkingen zijn niet alleen het  resultaat 

van factoren die zetelen in het  individu maar zijn ook te wijten aan de interacties tussen individuen 

en hun omgevingen. Wanneer de brussen zich  in een thuissituatie bevinden zullen ze hun broer of 

zus minder als abnormaal beschouwen omdat men er aan gewend is, ze zijn het bij wijze van spreken 

‘gewoon’ geworden. Pas wanneer anderen er hen op wijzen, beseffen ze als het ware terug dat hun 

broer of zus een beperking heeft. In deze context kan het belangrijk zijn om aandacht te hebben voor 

de  reacties  die  komen  van  anderen  uit  de  brus  zijn  of  haar  omgeving,  zoals  bijvoorbeeld  school, 

jeugdvereniging,…  

 

Ik wil hier  in dit hoofdstuk ook even  terug komen op enkele verwijzingen naar de  literatuur die  ik 

maakte  in hoofdstuk één  ‘Situering’. Hierin geef  ik aan dat er  in onderzoek met betrekking  tot het 

hebben van een broer of een zus met een beperking, voornamelijk gefocust wordt op de negatieve 

effecten. In mijn onderzoek ging ik er niet op voorhand van uit dat het hebben van een broer of een 

zus met een beperking met problemen gepaard gaat. Dit komt in de vier verhalen ook naar voor. Er 

worden enkele dingen aangegeven die anders zijn, die ze niet leuk vinden, maar bovenal zijn er ook 

heel wat positieve belevingen op  te merken. Het hebben van een broer of zus met een beperking 

maakt  je anders omdat  je broer of zus niet  is zoals andere kinderen  (zonder beperking). Maar dat 

neemt  niet  weg  dat  de  relatie  die  ze met  hun  broer  of  zus  hebben  negatief  zou moeten  zijn. 

Integendeel, twee brussen (Yadira en Gert) geven aan dat ze hun zus als normaal ervaren, zij kennen 

hun zus en voor hen is dat gewoon. Stoneman (2001) zegt in dit verband het volgende: 

 

     “Research had shown that relationships between siblings when one child had a disability are not 

identical  to  the relationships  that exist between  typically developing sibling. But being different 

does not  imply  that  these  relationships are  inferior, or  that  they need  intervention. After many 

decades during which researchers and others believed that relationships  involving children with 

disabilities must be pathological  and unhealthy,  it  is  important  to  guard  against  assuming  that 

having a sibling relationship with distinctive, nontypical characteristics is necessarily problematic”. 

(p. 140) 
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Het  is dus van belang om niet van  te voren  te gaan problematiseren. Deze vier brussen weten dat 

hun broer of zus een beperking heeft en dat bepaalde dingen daardoor anders zijn. Maar dit wil niet 

zeggen dat zij een negatieve beleving hebben ten aanzien van hun broer of zus. Het  is veeleer een 

samengaan van positieve en minder positieve dingen. In de negatieve zaken die uit de verhalen naar 

voor komen merk je dat ze hun broer of hun zus als anders ervaren. In de positieve dingen merk je 

dat ze hun broer of zus als gewoon ervaren. Hier wordt de keuze voor mijn titel duidelijk. Brus zijn: 

anders  dan  andere  broers  of  zussen:  hun  broer  of  zus  is  niet  zoals  andere  kinderen  (door  de 

beperking). Of toch niet?: de brussen ervaren hun broer of zus niet altijd als ‘anders’, ze kunnen even 

goed leuke dingen samen doen, hun broer of zus kan ook veel dingen zelf. 

 

Wanneer we het hebben over de beleving  van de  volwassen brus, dan  kan  ik  vaststellen dat een 

aantal  thema’s waarvan melding wordt  gemaakt  in  de  literatuur,  ook  terug  te  vinden  zijn  in  het 

verhaal van Viviane. Deze thema’s gaan over het zoeken naar een evenwicht tussen het eigen leven 

en  dat  van  haar  broer  of  zus,  vragen met  betrekking  tot  haar  partnerkeuze  en welke  rol  ze wil 

opnemen in de latere zorg voor haar broer en welke verantwoordelijkheden daarmee gepaard gaan. 

 

Cuskelly (in Sharpe & Rossiter, 2002) rapporteert dat eenieder die de literatuur over brussen van een 

persoon met een beperking er op na houdt, een indruk zal krijgen van tegenstellingen en verwarring. 

Doordat er  in onderzoek met betrekking tot het  ‘brus zijn’ veel verschillende resultaten zijn, kan  je 

besluiten dat het moeilijk  is om  een  algemene  lijn  te  trekken  in de  ervaringen  en belevingen die 

brussen hebben. Dit was ook het geval bij deze vier brussen. Elk kind is anders, elk gezin is anders en 

elke broer of zus met een beperking  is anders. Men  is dus genoodzaakt om gezin per gezin te gaan 

kijken naar de individuele belevingen van de brus en de daarbij aansluitende noden. Uit de verhalen 

van deze brussen blijkt hoe genuanceerd zij kunnen praten over hun broer of zus en dat bijgevolg 

hun beleving niet te vatten is in een paar stellingen. 

 

Als  laatste kan  ik meegeven dat gezinsbegeleiding en gezinsondersteuners van voorzieningen, naar 

mijn mening, hun ‘voelsprieten’ moeten openzetten ten aanzien van de brussen in een gezin met een 

persoon met een beperking. Maar het feit dat je een broer of zus hebt met een beperking hoeft dus 

niet  noodzakelijk  een  probleem  te  zijn.   Hierbij  aansluitend  vind  ik  het  belangrijk  om  ook  oog  te 

hebben voor de inspanningen die brussen doen ten aanzien van hun broer of zus met een beperking. 

Men mag niet alleen gefocust zijn op problemen, men moet ook oog hebben voor de strenghts van 

de brus  (en  van het gezin  in  zijn geheel).  Factoren waaruit de brussen hun veerkracht  (resilience) 

halen  hebben  onder  andere  te  maken  met  hoe  de  ouders  ermee  omgaan,  welke  houding  zij 
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aannemen. Twee ouders geven aan dat zij proberen om zo normaal mogelijk met de situatie om te 

gaan en dat weerspiegelt zich in het verhaal van hun zoon of dochter. 

 

Tot  slot wil  ik  ook  nog meegeven  dat  het  een meerwaarde  voor  deze  ouders  geweest  is  om  de 

verhalen van de brussen terug te koppelen aan hen. Op deze manier kon ik aan de ouders informatie 

geven over hun  zoon of dochter waar  zij  zich niet altijd bewust van waren. Het ging hier dus niet 

zozeer om opvattingen van ouders die verschillend waren van die van de brus maar veeleer om het 

‘niet op de hoogte zijn van’. Sommige ouders konden zich geen beeld vormen van hoe de beleving 

van hun zoon of dochter was ten aanzien van hun broer of zus met een beperking. Met de informatie 

uit het verhaal van hun kind kunnen ze dit wel en kunnen zij verder op weg, rekening houdend met 

die nieuwe informatie. 

 

4.2 Betekenis van mijn onderzoek voor het onderzoeksproject Brussen van 
Hogeschool Gent 
 
De  data  resulterend  uit  mijn  onderzoek  kunnen  door  de  onderzoekers  van  het  project  van 

Hogeschool Gent  gebruikt worden  als  aanvullende  informatie. Het  verhaal  van  deze  brussen  kan 

naast het verhaal van de andere brus en zijn/haar ouders gelegd worden, met het oog op een rijke en 

genuanceerde beeldvorming. Mijn onderzoek kan als toetssteen optreden voor de  informatie die  in 

het onderzoeksproject van Hogeschool Gent verzameld wordt bij een grotere groep gezinnen. Mijn 

onderzoek maakt het voor de onderzoekers ook mogelijk om twee verschillende perspectieven van 

brussen binnen één en hetzelfde gezin te vergelijken. Op die manier fungeren de verhalen van deze 

vier  brussen  voor  het  onderzoek  van  Hogeschool  Gent  als  het  ware  als  een  exploratie  van  de 

betekenis  voor  het  opgroeien met  een  broer  of  zus met  beperking,  voor  verschillende  leden  in 

eenzelfde gezin. De verhalen van de vier brussen kunnen eveneens  ingezet worden om de validiteit 

en betrouwbaarheid van het brussenonderzoeksproject te helpen verhogen. 

 
Een van de onderzoeksvragen van het project van Hogeschool Gent handelt over welke beleving de 

brus  heeft  ten  aanzien  van  hun  relatie  met  hun  broer  of  zus  met  een  beperking  en  dit  op 

verschillende  leeftijden.  Ze  gaan  er  vanuit dat brussen per  leeftijdsgroep  ‐  zij  spreken  eerder  van 

‘transitieperiodes’  ‐ andere vragen en noden hebben. Op basis van mijn verkennend onderzoek bij 

vier verschillende brussen kan  ik deze onderzoeksvraag bevestigen. Uit de thematische analyse van 

de verhalen van de vier brussen kan ik besluiten dat zij, naargelang hun leeftijd, melding maken van 

andere vragen, gevoelens en ervaringen, en dat daar waar thema’s bij alle brussen terugkomen deze 

toch een enigszins andere invulling krijgen. 
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4.3 Beperkingen van het onderzoek en suggesties voor verder onderzoek 
 
Het gering aantal deelnemers zou een mogelijke beperking van dit onderzoek kunnen zijn. Er werden 

vier brussen bevraagd, hierdoor kan geen uitspraak gedaan worden voor de hele populatie.  In de 

literatuur zijn er algemene tendensen terug te vinden over allerlei factoren die een rol kunnen spelen 

in de beleving, maar de vraag  is of generalisatie wel degelijk beoogd kan worden, aangezien mijn 

vaststelling dat elke beleving individueel bepaald is. 

 

De  selectie van de brussen  is voor dit onderzoek een  sterkte. Er werd namelijk gekozen voor vier 

brussen van vier verschillende  leeftijden omdat dit een beeld geeft van de beleving naargelang de 

leeftijd. Op die manier was het mogelijk om eventuele verschillen te ontdekken. Toch kan de selectie 

van  de  gezinnen/brussen  in  vraag  gesteld  worden.  Deze  gezinnen  namen  al  deel  aan  het 

onderzoeksproject  van Hogeschool Gent, daarnaast ook nog deelnemen  aan mijn onderzoek,  laat 

vermoeden dat deze brussen en hun ouders extra gemotiveerd zijn om hun verhaal te vertellen. Het 

zou kunnen dat deze motivatie te maken heeft met de tevredenheid over hun eigen situatie. Brussen 

die negatief staan ten opzichte van hun eigen situatie zullen mogelijks minder snel geneigd zijn om 

aan onderzoek deel te nemen. 

 
Onderzoek over brussen van een persoon met een beperking handelt hoofdzakelijk over mensen met 

een verstandelijke beperking. Over brussen van een persoon met bijvoorbeeld een fysieke beperking, 

auditieve beperking, meervoudige beperking,…  is weinig onderzoek voor handen.  In die zin kan er 

ook  een  punt  van  kritiek  gegeven worden  op mijn  onderzoek.  De  brussen  die  ik  bevraagd  heb, 

hebben allemaal een broer of een zus met verstandelijke beperking, behalve Viviane haar broer die 

een meervoudige beperking heeft. Voor mijn onderzoek was  ik afhankelijk van de deelnemers aan 

het onderzoeksproject van Hogeschool Gent.  In dit opzicht kan het een  suggestie  zijn voor verder 

onderzoek  om  ook  aandacht  te  vestigen  op  andere  beperkingen  en  dus  niet  alleen  brussen  te 

bevragen met een broer of een zus met een verstandelijke beperking. Fisman et al. (2000) vermelden 

in hun studie eveneens dat de aard van de beperking een  invloed heeft op de beleving en de mate 

van aanpassing van de brussen. 

 

Het kan eveneens interessant zijn om na te gaan of er een verschil is in beleving wanneer de broer of 

zus met een beperking  thuis woont,  in een voorziening verblijft of bijvoorbeeld elk weekend naar 

huis komt of om de veertien dagen. In de bestaande literatuur wordt hier namelijk geen onderscheid 

in  gemaakt.  Het  verhaal  van  Viviane  geeft  aanleiding  tot  deze  gedachte  en  kan  misschien  een 

aandachtspunt zijn voor verder onderzoek.  
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6. Verhalendeel 

 

Het verhaal van Steven 
 

 Ik ben Steven (8 jaar) en woon samen met mijn mama en papa en mijn drie broers. Mijn broers 
heten Ronaldo (6 jaar), Joris (4 jaar) en Bart (1 jaar). Joris heeft het syndroom van Down. Hij woont 

thuis en gaat samen met ons naar school, hij zit in de kleuterklas. 

 
Joris houdt van… 

Joris danst heel graag. Hij houdt van muziek van Samson & Gert, Spring, Kabouter Plop… Joris danst 
meestal alleen. Maar soms dansen we ook met ons drie. Dan zijn we wel een keer ‘zot gedraaid’. Hij 
kijkt ook graag naar de paardjes die achter onze tuin  in de wei staan. Hij stopt graag brood  in hun 
mond. Soms gaat hij alleen buiten, dan doet hij zelf de deur open. Hij  loopt dan  in het gras en zegt 
‘pa, pa’. Dan bedoelt hij paard.  
Hij kan ook  zelf een puzzel maken. Maar dan moet er wel  iemand bij hem  zijn anders  zou hij alle 
stukjes op de grond gooien.  Joris  speelt ook graag op een  springkasteel of op de  trampoline. Dan 
moet hij ook de hele tijd lachen. Dat doet hij heel graag.  
Joris kijkt ook graag naar tv. Hij kijkt niet naar filmpjes van ons, hij heeft zijn eigen tekenfilms zoals 
teletubbies, bumba, piet piraat. Hij zingt graag de liedjes mee vooral die van piet piraat. Dan zegt hij 
‘pie piraa’ of ‘ajaj’ in plaats van ‘ahoi’.  Soms wil Joris tv kijken en spelen Ronaldo en ik liever op de 
playstation. Dan moeten wij of hij onze beurt  afwachten. Maar het meeste  speel  ik met Ronaldo 
samen bijvoorbeeld met playmobil of lego. 
 

Samen spelen 

Met Joris speel  ik graag een spelletje waarbij hij ons moet  ‘pakken’. Dan verstoppen  ik en Ronaldo 
ons achter de deur. En als hij ons dan komt zoeken dan roepen we ‘aaaaa’. Dan heeft hij veel plezier 
want dan lacht hij altijd. Nadat hij ons gevonden heeft roepen we terug ‘Joris ga jij ons pakken?’. En 
dan begint hij ons direct te zoeken. Gezelschapsspelletjes samen spelen dat  lukt nog niet goed. Als 
het een spelletje  is waar hij bijvoorbeeld kleuren moet sorteren dan kan hij het wel. Dan moet hij 
met een dobbelsteen gooien en die kleur dan op de juiste ballon leggen. Dat kan hij al goed spelen.  
Soms spelen we ook van ‘spook’ met Joris. Dan hebben Ronaldo en ik een laken over ons hoofd. We 
roepen dan ‘boeoe’. Joris loopt dan weg want hij is bang, soms begint hij ook te wenen. Dan zeggen 
we ‘boe!’ en laten we onze lakens afvallen.  
 

Joris is soms stout 

Soms  is  Joris wel  eens  stout. Dan maakt  hij  onze  playmobil‐stad  kapot,  deze  staat  in  een  aparte 
kamer. Ze  is helemaal stuk nu, er blijft niets meer van over. Het kasteel, het huis,.. dat  is allemaal 
kapot. Mama of papa worden wel eens boos dan. Joris moet dan in de hoek staan met zijn handen op 
zijn hoofd. Ronaldo  en  ik proberen het dan  samen met papa  te hermaken maar  toch  zijn  er dan 
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stukken  die  je  niet meer  terugvindt.  Dat  vind  ik  echt  niet  leuk.  Joris  heeft  eigenlijk  al  veel  stuk 
gemaakt. Hij heeft ook al eens een lamp in de living op de grond gegooid. 
Ik ben ook al eens boos geweest op Joris omdat hij mijn knexbaan stuk gedaan heeft en alles op de 
grond gooide. Toen was ik heel boos want ik heb zelfs geweend dan. Joris heeft al veel mijn knex stuk 
gemaakt.  Ik denk dat hij dat doet omdat hij er ook wil mee spelen maar dat  lukt hem niet en dan 
begint hij erop  te  schoppen. Maar  ik ga mijn knexbaan hermaken met papa. Ze  staat daar nu nog 
altijd een beetje kapot. Soms gaat Joris ook alleen boven om met mijn knex te spelen. Hij komt ook 
op mijn kamer en dan neemt hij dingen weg. Zoals een riddertje om mee te spelen. Dat vind ik echt 
niet  leuk. Hij heeft al veel stuk gedaan. Op mijn vensterbank op mijn kamer staat er heel veel  lego 
daar  kan  hij  gelukkig  niet  aan.  Ik  heb  veel  speelgoed  van  lego  zoals  een  politiewagen,  een 
brandweerwagen,...  Ik zou graag nog een politiekantoor hebben. Maar dan mag  Joris zeker niet  in 
mijn kamer. Hij heeft ook een keer mijn tractor op de grond gegooid. Gelukkig was hij niet helemaal 
stuk, er is enkel een klein stukje afgebroken. Ik heb al eens iets uitgeprobeerd opdat Joris niet meer 
in mijn kamer zou komen. Als hij de deur open deed dan ging er een belletje rinkelen. Maar dat  is 
mislukt, want het was met touwen en dat touw ging stuk als je de deur open deed. Nu staan er dozen 
voor de deur zodat Joris niet meer zo gemakkelijk binnen kan. 
Vroeger als Joris boos was trok hij aan mijn haar zodat het bijna uit was. Dat doet hij nu niet meer. 
Wel nog regelmatig eens slaan maar dat doet niet zoveel pijn. Ik doe nooit iets terug bij hem. Ik loop 
meestal weg en ik zeg hem ook dat hij niet mag slaan. Soms als ik naar tv aan het kijken ben, loopt hij 
ervoor en zet hij de tv uit. Dan kan het wel eens gebeuren dat ik op zijn poep sla. 
Ik maak eigenlijk bijna geen ruzie met Joris. Maar ik kan niet goed uitleggen waarom. Ik denk doordat 
hij een handicap heeft, dat hij het niet zo snel zal zien wanneer  ik boos ben. Daarom maak  ik niet 
echt ruzie met Joris maar ik kan dus wel boos zijn op hem. 
 

Soms is een broertje met Downsyndroom niet zo leuk 

Ik vind het vervelend dat Joris soms stout  is en dat hij dan bijvoorbeeld ‘playmobilstad’ stuk maakt. 
Hij mag niet in die kamer komen want anders is alles stuk. Hij heeft al verschillende keren spullen van 
mij stuk gemaakt en dan ben ik echt boos op hem en Ronaldo ook. Dat Joris zoveel speelgoed van mij 
stuk maakt, vind ik het vervelendste aan mijn broer zijn handicap. Als ik iets kon veranderen aan mijn 
broer dan zou  ik willen dat hij nooit meer  in de kamer kan waar playmobilstad staat en dat hij mijn 
knex en mijn  lego niet meer stuk maakt. Ook andere dingen van mij mag hij niet meer stuk maken. 
Voor de rest zou ik niets veranderen. Misschien kan hij het wel leren om niets meer stuk te maken als 
hij groter wordt. Hopelijk! Want ik zou niet willen dat hij verder doet met alles stuk te maken. Soms 
is het niet zo leuk om een broertje met Downsyndroom te hebben. Maar ja, hij is zo geboren. 
 

Joris is soms koppig 

Joris kan soms zo koppig zijn als een ezel. Als hij bijvoorbeeld soep eet dan kan hij plots ‘poef’ alles 
omver gooien. Daarna wil hij niet meer verder eten. Bij het eten  is hij meestal koppig als hij geen 
honger heeft. Hij zal alles wegduwen en van tafel weglopen. Hij eet wel graag chocolade, daar laat hij 
geen enkel kruimeltje van over. 
 

Als Joris verdrietig is… 

Als Joris verdrietig is dan blijft hij gewoon zitten. Hij komt niet naar ons toe, maar wij gaan wel naar 
hem toe. Dan vragen we ‘wat is er gebeurd?’. Mama doet dit, of papa. Joris komt dan bijna nooit uit 
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zichzelf naar ons toe, hij blijft altijd zitten en weent. Hij kan zelf niet vertellen wat er scheelt want hij 
kan nog niet goed praten. Hij zegt wel ja of nee of korte woordjes. Soms is het echt moeilijk om hem 
te verstaan. 
 

Ik en Ronaldo 

Met Ronaldo heb ik soms ruzie omdat hij veel de baas wil zijn als we samen spelen. Wanneer we met 
playmobil spelen dan is het altijd zijn ‘manneken’ dat alles beleeft. Mijn ‘mannekes’ die moeten altijd 
doen wat Ronaldo  zegt. Daar ben  ik  soms boos om en dan denk  ik  ‘ik ga een keer mijn eigen  zin 
doen’. En ik zeg dan ‘met dat geweer schiet ik en jij vliegt in de lucht’. En dan zegt Ronaldo ‘dat kan 
niet, dat kan niet’. En hij kan ook niet goed tegen zijn verlies want dan begint hij te wenen. 
Ronaldo en  ik slapen  in een stapelbed. We slapen al 3  jaar op dezelfde kamer.  Joris slaapt  in mijn 
kamer van vroeger toen ik 5 jaar was. Soms is het  leuk om samen met Ronaldo een kamer te delen 
en soms niet. Eigenlijk zou ik liever mijn eigen grote kamer hebben. Soms als ik niet mag lezen maar 
dat stiekem toch doe, dan roept Ronaldo op mama en zegt hij alles. Dat vind ik heel vervelend. 
 

Mijn vriendjes 

Ik  heb  al  veel  aan mijn  vriendjes  verteld  dat  Joris  een  handicap  heeft  en  het  zijn  altijd  dezelfde 
vriendjes die hetzelfde vragen. Ze onthouden het niet. Bij nieuwe vriendjes vertel  ik altijd dat mijn 
broer een handicap heeft. Ze vragen mij dan wat dat is en dan vertel ik hen dat. Joris zijn handicap is 
dat hij alles niet zo snel kan  leren als andere kindjes. Maar  ik zou misschien toch wachten met dat 
allemaal te vertellen tot ik hen wat beter ken. Als er iemand in mijn klas zou zitten die ook een broer 
of een zus heeft met een handicap, dan zou ik misschien meer met elkaar daarover vertellen. Ik denk 
dat ik het wel leuk zou vinden om eens met iemand te praten die ook een broer of een zus heeft met 
het syndroom van Down. Dan zou  ik misschien wel dingen vertellen over  Joris. Bijvoorbeeld hoe  je 
ermee moet omgaan, dat je hem niet teveel mag forceren,…  
 

Ik schaam me soms voor Joris 

Soms  schaam  ik mij wel  eens  voor  Joris. Als hij bijvoorbeeld op  school  tijdens de  speeltijd op de 
grond ligt of ligt rond te draaien dan zeggen sommige kindjes ‘allé zet hem eens recht’. Dan schaam 
ik mij zo een beetje dat ik dat moet doen, dan maak ik mij zo belachelijk. Soms zeggen mijn vrienden, 
als ik Joris even in onze rij wil nemen,  ‘allé Joris naar daar, hup, hup, hup,…’. En dan gaat hij wel weer 
weg.  
Naar een verjaardagsfeestje ga ik ook niet graag samen met Joris. Want als Joris er op de grond gaat 
liggen en begint  te  roepen, dan maakt hij mij belachelijk en dat vind  ik echt niet  leuk. Het  is eens 
gebeurd dat we samen ergens waren en ik was samen met een vriendje met de playstation aan het 
spelen. Toen kwam Joris ons storen door over het stuur van de playstation te gaan  liggen. Hij deed 
dan zo ‘boenk, boenk’. Dat was niet leuk. 
 

Joris mag soms meer dan ik 

Soms vind ik dat Joris minder straf krijgt. Mijn ouders verdragen meer van Joris want soms zeggen ze 
‘moest het Joris zijn ja, maar jij… !’. Dan denk ik ‘Joris mag dat allemaal doen en ik niet’. Maar ik zeg 
dat nooit tegen mama en papa. Joris mag ook veel meer tv kijken dan ik. Dat is soms vervelend want 
ik zou ook meer tv willen kijken. Ik heb me daar al één keer kwaad om gemaakt. Toen zei ik ‘mama, 
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Joris kijkt wel veel meer dan ons hé!’. En dan zegt mama ‘dat is niet waar, en als Joris kijkt dan kijken 
jullie ook wel mee hé’. Dat is eigenlijk wel waar. Soms spelen mama en papa ook iets meer met Joris. 
Dat komt omdat ze met Joris nog zijn oefeningen moeten maken zoals puzzeltjes maken, spelletjes 
spelen,… Dan  zeg  ik wel eens  ‘wanneer ga  je nu eens met ons  spelen?’. Papa  zegt dan altijd  ‘nog 
eventjes’. Ik moet dan nog een beetje wachten tot papa komt.   
 

Joris is anders dan andere kindjes… 

Ik weet dat Joris het Downsyndroom heeft. En soms vraag ik dan aan mama en papa wat dat juist is. 
Mama weet het niet goed en met mama heb ik eigenlijk nog nooit over Joris gepraat. Papa weet wel 
wat  Joris heeft want hij  is huisarts. Hij vertelt er soms  iets over. Dan zegt hij dat  Joris alles wel zal 
leren maar dat dit bij hem trager gaat dan bij andere kindjes. Sommige dingen begrijpt Joris ook niet 
goed. Als mama en papa ergens naartoe moeten dan komt er iemand babysitten, bijvoorbeeld tante 
Gerda. Joris denkt dat mama en papa voor altijd weggaan en dan weent hij. Hij begrijpt niet dat ze 
even weg zijn en daarna terug komen. Eigenlijk begrijpt Joris niet zoveel. 
 

Later… 

Ik denk dat  Joris hier wel zal blijven wonen bij mama en papa.  Ik denk niet dat  ik voor hem moet 
zorgen. Of misschien gaat hij bij iemand anders gaan wonen die hij kent zoals tante Gerda, zij heeft 
ook een handicap. Dat is de zus van mijn mama die 3e is geboren. Haar Downsyndroom is dat ze niet 
kan horen want ze heeft een hoorapparaat.  
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Het verhaal van Yadira 
 
Ik ben Yadira en ben 12 jaar. Ik woon samen met mijn mama en mijn papa en mijn twee zussen. Mijn 

oudste zus heet Clarissa en is 17 jaar. Mijn andere zus heet Sofie en is 15 jaar. Sofie heeft een 
verstandelijke en fysieke beperking. Ze woont thuis en gaat overdag naar school in het BuSO.  

 

Sofie houdt van… 

Sofietje  luistert graag naar muziek van ‘Kabouter Plop’, ‘Spring’,… Wanneer ze naar haar muziek wil 
luisteren dan kan ze zelfstandig haar cd‐speler aan zetten. Ze kijkt ook graag naar tv, ‘Spring’ is haar 
lievelingsprogramma. Sofietje heeft ook veel boekjes waar ze graag in kijkt, deze liggen in de living op 
de tafel. Deze dingen zijn eigenlijk het enige wat ze doet en het zijn dingen die ze alleen doet. Sofie 
speelt liever alleen. Soms moet ze van mama een puzzel maken maar eigenlijk doet ze dat liever niet.  
Eén keer in de maand gaat ze met een vereniging gaan zwemmen in de gemeente waar wij wonen. 
Zaterdag gaat ze naar de scouts en heeft ze danslabo dat georganiseerd wordt door een organisatie. 
Dat vindt ze heel leuk. Sofie houdt van dansen en muziek. Ze houdt van een leuke sfeer. Het danslabo 
is ondertussen gedaan omdat ze niet genoeg mensen hadden. Sofie vond dat spijtig want ze deed dat 
erg graag. Het waren allemaal simpele dansjes zoals bijvoorbeeld ‘De Plopdans’. 
Mijn zus fietst ook graag, ze rijdt op een driewieler. Soms rijdt ze mee met mama en papa met een 
aanhangfiets. Dat is een fiets die we aan de fiets van mama of papa hangen. 
 
De school van Sofie 
Mijn zus gaat naar een speciale school met de bus. Ze komt elke avond naar huis en in het weekend 
is ze ook  thuis. De  juffrouw schrijft altijd  in haar schriftje wat er die dag gebeurd  is. Mama vertelt 
soms wat er in het schriftje staat.  Op school speelt ze soms met de computer. Ik ben er al één keer 
geweest maar dat is lang geleden. 
  
Mijn zus vertelt niet zoveel 
Mijn zus vertelt thuis niet veel over de dingen die ze op school doet. Als ik haar er iets over vraag dan 
zegt  ze  ‘ik weet  het  niet’. Mijn  zus  vertelt  eigenlijk  niet  zoveel. Alhoewel  ze  toch  al  verbeterd  is 
tegenover vroeger. Als het echt  iets speciaals  is dan zegt ze het wel. Maar als  je er zelf naar vraagt 
dan zal ze het niet zeggen. Ze zegt het altijd spontaan, anders zegt ze niets. Sofie stottert een beetje, 
maar ik kan haar goed verstaan. Mijn beste vriendin verstaat haar niet en ik versta haar dan wel, dat 
vind ik soms raar. Maar dat komt omdat ik haar zo gewoon ben. Nu vertelt ze eigenlijk veel meer dan 
vroeger want vroeger zei ze nooit iets. Soms zegt ze te veel in één keer en dan verslikt ze zich tijdens 
het eten. Maar dat  is eigenlijk niet erg. Ze herhaalt ook wel veel dingen. Over dingen die op school 
gebeuren zegt ze niet veel maar wel over programma’s op tv zoals  ‘Spring’. Nu kan ze eigenlijk wel 
goed praten. 
 
Ik slaap op dezelfde kamer als Sofie 
Ik slaap met Sofietje op één kamer. Ze durft weleens te snurken en daar ben ik soms wel een beetje 
boos voor. Maar eigenlijk vind ik het niet erg om samen een kamer te delen. Want als ik moet leren 
dan zit zij altijd beneden naar  tv  te kijken of muziek  te  luisteren. Sofietje gaat meestal vanzelf om 
halfnegen slapen en dan ben ik al klaar met mijn huiswerk. Sofietje gaat eerst slapen en wat later ga 
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ik slapen. Ze wordt nooit boos als  ik  later binnenkom of als  ik haar wakker maak. Wanneer Sofie  ’s 
morgens opstaat en ze  is niet goed gezind, dan kan dit de hele dag duren. Dan  is ze bij het minste 
direct boos of ze gooit haar boekjes op de grond. Dan zeg ik soms ‘Sofietje!!’.   
 
Wat Sofie en ik samen doen 
Soms spelen we samen buiten met ons konijntje, dan aaien we het. Dat vindt Sofietje heel  leuk. Op 
de schommel spelen we ook samen als het goed weer is. Maar omdat Sofie niet veel op de schommel 
zit, ze wil er nooit alleen op gaan, is die nu weg. In het weekend wanneer iedereen thuis is, dan speel 
ik altijd alleen. Dan lees ik of speel ik buiten. Ik speel eigenlijk niet veel met mijn zussen, ik speel altijd 
alleen.  Soms  kan  ik  eens  leuk  spelen  samen met  Sofie  zoals met  een  gezelschapspelletje  zoals 
‘memory, domino,…’. Het moet wel altijd een gemakkelijk spel zijn. Sofietje weet soms niet wanneer 
ze aan de beurt  is. Als het dan mijn beurt  is,dan neemt zij een blokje. Ze doet dat ook wanneer ze 
geen zin meer heeft om te spelen. Dan denk  ik weleens ‘ik ben het beu,  ik wil niet meer spelen’. Ik 
denk dat mijn andere zus, Clarissa, dat ook soms denkt.  
 
Sofie heeft haar eigen spulletjes waar je niet mag aankomen 
Soms  zou  ik  een  puzzel  met  haar  willen  maken  maar  dat  mag  niet,  je  mag  er  van  haar  nooit 
aankomen. Op de tafel  in onze  living  liggen veel boekjes, die allemaal van Sofietje zijn. Wat ze daar 
precies mee doet weet  ik niet, maar je mag er nooit aankomen. Vroeger stak ze stiften tussen haar 
boekjes maar ik weet niet waarom. En met haar cd’s is het ook zo, daar mag je ook niet aankomen.  
Als  ik haar boekjes of haar cd’s neem zonder  te vragen dan kan ze ook boos zijn. Dus vraag  ik het 
altijd eerst of ik een cd mag hebben van haar en dan geeft ze het meestal wel.  
 
Sommige dingen die Sofie doet vind ik niet zo leuk 
Soms zijn er dingen die mijn zus doet die ik niet graag heb. Vroeger hadden we een fietsje en zij reed 
daar wel  eens  op.  Toen was  ik  heel  jaloers  en  zei  ik  tegen  haar  ‘mijn  fiets!’. Maar  dat  is  al  lang 
geleden.  
Wanneer  Sofie naar muziek  luistert dan heeft  ze ook een hoofdtelefoon  zodat  ze de  rest van het 
gezin niet stoort. Maar soms zet ze haar muziek een beetje te luid en dan moeten we af en toe eens 
boos  zijn. Meestal  zet  ze het direct  stiller maar als het  te  lang duurt  zegt mama  ‘ik ga de  stekker 
uittrekken’. Dan  luistert ze direct. Soms zet ze het dan wel stiller maar daarna zet ze het dan weer 
luider. En dan  is het nogal een  ‘gedoe’ want  ik zit dan te  lezen en dan  is dat niet fijn.  Ik word daar 
soms een beetje lastig van. 
Soms als ik op toilet zit en zij moet ook naar toilet, dan duwt ze op de deur. Dan zeg ik ‘Sofietje ik zit 
er wel op’. En dat begrijpt ze dan niet, ze moet dan wachten en dat vindt ze niet leuk. En als ik dan 
klaar ben dan slaat ze mij soms. Maar dat  is niet erg. Dan zeg  ik ‘Sofietje waarom sla je mij?’. Maar 
dan doet ze niets of zegt ze niets. Nadien zijn we het dan wel vergeten. 
 
Sofie heeft altijd aanmoediging en stimulatie nodig 
Sofie is iemand die graag dingen alleen doet. Ze zal nooit zelf vragen om een spel te spelen. Maar als 
jij  het  dan  aan  haar  vraagt  dan  zegt  ze  soms  wel  eens  ‘ja’.  Heel  soms  vraagt  ze  ook  zelf  iets. 
Bijvoorbeeld als ze naar de schommel wil gaan. Dan kijkt ze naar mij en dan vraag  ik zelf aan haar 
‘moet  ik meegaan?’,   dan zegt  ze wel  ‘ja’. Sofie heeft altijd aanmoediging nodig om  iets  samen  te 
doen.  Ik denk dat ze op  school op dat gebied beter  is. Op  school helpt ze  iedereen, daar heeft ze 
meer contacten met vriendjes. 
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Sofie doet eigenlijk niet veel uit zichzelf. Soms zegt mama dan dat  ik eens met haar moet spelen of 
op de schommel moet gaan omdat ze anders gewoon blijft zitten en niet beweegt. Sofie kiest altijd 
om dezelfde dingen te doen zoals naar muziek luisteren, tv kijken en in haar boekjes kijken. 
 
Sofie en ik maken geen ruzie 
Ik ben nog nooit echt boos geweest omwille van Sofietje. Eigenlijk zijn er geen grote dingen die ik van 
mijn zus niet kan verdragen. Wij maken nooit  ruzie. Maar soms plagen we elkaar een beetje zoals 
eens een ‘duwtje’ geven als we in de auto zitten of een beetje kibbelen. Vloeken of roepen dat heb ik 
nog  nooit  gedaan. Het  gebeurt  ook maar  heel  zelden  dat  ik  zenuwachtig wordt  of mij  erger  aan 
Sofietje.  Sofietje  zaagt  ook  niet  veel  en maakt  geen  ruzie.  Ze  is  nogal  rustig  van  aard.  Sofietje  is 
iemand die normaal gezien altijd lief is. Heel af en toe kan ze wel eens boos worden maar dat is dan 
wanneer je iets afneemt dat van haar is. Ze is erg gehecht aan haar eigen spulletjes. Ik denk dat Sofie 
geen  ruzie  kan maken  omdat  ze  het  begrip  ‘ruzie’  niet  kent. Maar  stel  dat  haar  gedrag  nu wel 
moeilijker zou zijn dan zou ik misschien wel meer boos zijn. Of dan zou ik het meer vervelend vinden. 
Ik denk dat de  soort handicap veel verschil maakt. Met Sofietje  is het nu niet zo erg maar als het 
bijvoorbeeld  iemand  is die autistisch  is, dan  is dat wel veel moeilijker om mee om  te gaan of om 
samen te spelen. 
 
Vrienden 
Op school weten de meeste van mijn vriendinnen dat mijn zus een handicap heeft, maar  ik vertel 
daar zelf niet over of heel af en toe een keer.  Mijn beste vriendin is eens samen met ons op vakantie 
geweest en toen vroeg ze weleens ‘hoe komt het dat Sofietje zo is?’. Dat vind ik eigenlijk wel leuk als 
ze vragen stelt. Maar ik denk niet veel na over de handicap van mijn zus. Sommigen vinden mijn zus 
raar maar dat komt omdat ze haar niet gewoon zijn. Mijn beste vriendin is al vaak bij ons geweest en 
zij zegt er ook niet veel over. Maar ik ken mijn zus zoals ze is en ik ben haar zo gewend, voor mij is dat 
niet raar. 
 
Sommige dingen kan Sofietje niet goed 
Sofie kan niet  snel  fietsen.  Ik  zou graag hebben dat  ze dit wel  zou kunnen, dat  zou  ik veel  leuker 
vinden. Sofie zit soms in een buggy omdat ze niet goed kan stappen, daardoor kunnen we bepaalde 
dingen niet doen. Als we bijvoorbeeld op  vakantie  zijn dan  kunnen we  soms niet  gaan wandelen 
omdat het te ver is of omdat het te steil is. Soms doen we dan toch een wandeling maar dan is dat 
lastig voor papa omdat hij haar buggy moet duwen. Soms vind ik dat wel spijtig dat ze dat niet kan. 
Maar meestal denk  ik daar niet over na.  Ik praat er ook niet over met mijn andere zus of met mijn 
ouders. 
Sofie begrijpt ook niet alles wat je haar zegt. Als je haar bijvoorbeeld iets uitlegt dan zegt ze dikwijls 
gewoon  ‘ja’ maar eigenlijk  snapt  ze het niet. Vroeger hadden we een ander  konijntje maar dat  is 
gestorven. Daar had ze het moeilijk mee, ze verstond dat niet. Toen er een nieuw konijntje was, was 
ze er blij mee maar ze begreep niet dat er een ander konijntje was. Op die momenten merk ik echt 
dat ze sommige dingen niet kan begrijpen. Mijn mama en papa zeggen dan dat het moeilijk  is voor 
haar en dat ze sommige dingen niet kan begrijpen zoals wij dat doen. 
Dit zijn een aantal dingen die Sofie niet goed kan maar soms is het een voordeel om een zus met een 
handicap  te hebben. Toen we eens  in een pretpark waren, mochten we voorsteken omdat er veel 
volk was, zo moesten we minder lang wachten. Maar dat hebben we niet gedaan omdat we dit niet 
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eerlijk vonden tegenover de andere mensen. Mijn beste vriendin was er toen ook bij en zij vond dat 
ook fijn dat we dat eventueel mochten doen. 
Wat ik soms wel raar vind aan mijn zus is dat ze zich alles kan herinneren van wat ze gedaan heeft. 
Als ze bijvoorbeeld een vakantiefoto ziet die al enkele  jaren oud  is, dan weet ze nog waar dat was. 
Terwijl ik het al vergeten was. Ze kan dat dan ook goed vertellen, ze zegt dan ‘we zijn daar geweest’ 
en ze vertelt er dan ook bij wat we daar gedaan hebben. 
 
Soms geneer ik mij voor mijn zus 
Als we op stap gaan dan zit Sofie soms in een buggy. Ik schaam mij daar niet voor maar als we over 
straat lopen dan kijken de mensen. Dan zou ik soms wel willen zeggen ‘waarom kijk je daar naar hé?’ 
maar  ik doe dat dan niet. Toen we  in Oostenrijk op vakantie waren,   zijn we naar een concert gaan 
kijken. Sofietje vond het daar heel  leuk en ze was ook enthousiast aan het mee doen. Dan dacht  ik 
soms ‘Sofietje wees eens wat rustiger’ omdat er toen ook mensen aan het staren waren. 
Soms ben ik een klein beetje jaloers op Sofie. Als men zo tegen haar zegt ‘Sofietje jij kunt dat goed!’ 
dan zeg ik ook iets dat ik goed kan. En dan zeggen ze wel ‘ja’, maar dat is anders. Dat is gewoon voor 
Sofietje een beetje blij te maken dat ze dat zeggen. 
 
Sofie heeft speciale zorgen nodig  
Mijn ouders moeten  speciaal  zorgen voor Sofie. Ze heeft aangepaste  schoenen nodig en ook haar 
kleren moeten anders zijn. Ze heeft kleine voetjes en  ik denk dat haar voetjes ook heel hoog zijn. 
Haar  teentjes  staan ook een beetje over elkaar. Haar kleren  zijn een beetje kleiner van  lengte en 
breder. In de winkel kan ze meestal de T‐shirt wel aandoen maar broeken die passen haar niet. Die 
zijn altijd te  lang of te smal. En dan moet mama dat aanpassen voor haar. Sofie gaat ook naar een 
speciale  school. Daarom heeft Sofie  soms meer aandacht nodig van mijn ouders. Maar dat vind  ik 
niet erg. Ik heb niet zoveel aandacht nodig, ik ben altijd wel met iets bezig zoals lezen, spelen,… 
 
Sofie moet sommige dingen niet doen ook al kan ze het wel  
Sofietje krijgt meer voor haar verzorging omdat ze speciale schoenen en kleding nodig heeft. Maar 
dat is normaal. Alhoewel ik soms vind dat het niet echt nodig is. Soms wordt ze een beetje verwend. 
Als Sofietje gemorst heeft met iets dan zegt ze ‘kijk ik heb gemorst’. Dan neemt er iemand een doek 
om het op te ruimen. Op dat gebied wordt Sofietje ook verwend, ze moet niet alles zelf doen. Soms 
denk  ik dan weleens ‘dat zou ze zelf kunnen doen’. Op school kan Sofietje wel veel meer dan thuis. 
Op school snijdt ze bijvoorbeeld zelf haar eten en thuis moet ze dat niet doen. Dat is ondertussen wel 
al veranderd, ze doet het nu thuis ook zelf. 
 
 
Wat als Sofietje groter wordt? 
Ik weet niet precies welke handicap mijn zus heeft. Het is niet het syndroom van Down maar het lijkt 
er een beetje op. Mijn mama en papa vertellen niet vaak over de handicap van Sofie. Maar dat hoeft 
ook niet,  ik ben haar zo gewoon. Soms vraag  ik me wel af wat er met Sofietje gaat gebeuren als ze 
groter wordt en niet meer naar school gaat. Ik heb dat ook al eens gevraagd aan mama en papa. Ik 
denk dat ze bij hen  zal blijven wonen. Sofietje zal niet kunnen gaan werken  later dus  ik weet niet 
precies wat ze dan gaat doen. Daar denk  ik soms ook wel over na, maar  ik vraag er niets over aan 
mijn ouders. Clarissa en ik zullen later weggaan van huis en Sofietje gaat dat niet doen. Ik denk niet 
dat Sofietje dat zal begrijpen als wij niet meer thuis wonen. 
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Samen zorgen voor Sofie brengt ons dichter bij elkaar 
Ik vind dat wij een gezellig gezin hebben omdat we veel dingen samen doen. En er verandert eigenlijk 
niets door het feit dat Sofietje gehandicapt  is. Ik vind dat het ons nog meer samen brengt. Want  je 
moet er samen een beetje voor zorgen.  
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Het verhaal van Gert 
 

Ik ben Gert en ben 17 jaar. Ik woon bij mijn mama en mijn twee zussen. Mijn oudste zus heet 
Alexandra en is 23 jaar, zij heeft het syndroom van Down. Mijn andere zus heet Hannelore en is 21 

jaar. Alexandra woont thuis en gaat naar het BuSO. Mijn ouders zijn gescheiden en iedere twee 
weken gaan we een weekend bij mijn papa. 

 
Alexandra en haar school 
Alexandra is nu 23 jaar en gaat naar school in (gemeente). Ze zit er in haar laatste jaar en daarna zal 
ze waarschijnlijk  in een beschutte werkplaats gaan werken. Ondertussen heeft ze al een paar keer 
stage gedaan en ze had goede rapporten.  Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ze daar moet doen.  Ik 
denk dat  ze daar dingen doet  zoals  stikken, prijzen opkleven,… Naar mijn mening  is het  saai werk 
maar het  zijn wel  taken naar haar niveau. Alexandra  zelf  vindt dit  tof werk. Het werktempo  is er 
sneller  dan  haar  normaal  niveau,  dat maakt  dat  ze  ook  sneller  vermoeid  raakt. Wat  betreft  haar 
school vertelt  ze  soms over de boerderij die  ze daar hebben. Alexandra wordt  ’s morgens met de 
schoolbus opgehaald en ’s avonds brengen ze haar terug naar huis. Meestal zijn Hannelore of ik dan 
ook al terug thuis van school. Soms gebeurt het wel eens dat ze nog even alleen thuis is maar dat is 
geen probleem want ze heeft een eigen sleutel.  
 
Alexandra kan veel dingen zelf 
Alexandra is iemand die graag alleen is en eerder gesloten van karakter. Ze zit veel op haar kamer en 
houdt zich daar bezig met zingen, tv‐kijken,… Ze  is heel zelfstandig want ze koopt zelf dingen of ze 
gaat alleen  iets drinken of eten  in de  stad,…  Soms  vragen we haar om eens  iets met  vrienden  te 
doen, maar dat doet  ze niet  graag.  Ik weet dat  ze op  school wel dingen  samen doet met  andere 
mensen maar als ze thuis is doet ze alles alleen. Ze zit vooral op haar kamer, afgesloten van de rest 
van het gezin. Op haar kamer heeft ze ook een computer waar ze veel op werkt. Ze typt zelf teksten, 
speelt spelletjes, installeert zelf dingen, zoekt informatie op internet,… Op dat gebied is ze ook heel 
zelfstandig, ze heeft hier geen andere mensen voor nodig. In de vakanties zit Alexandra veel binnen, 
ze heeft weinig beweging. Haar cd’s zijn haar grootste bezigheid. Ze heeft graag dat deze netjes zijn 
en daarom kuist ze deze veel. Orde  is  iets wat Alexandra belangrijk vindt.   Ze zorgt er dan ook voor 
dat  haar  kamer  steeds  opgeruimd  is.  Nog  niet  zo  lang  geleden  heeft  ze  een  digitaal  fototoestel 
gekregen. Hier is ze momenteel veel mee bezig, ze neemt bijvoorbeeld foto’s van haar kamer. Ze  is 
ook enkele dagen op cursus geweest om  te  leren hoe  je mooie  foto’s kan maken. Het  is met deze 
kleine dingetjes dat Alexandra zich kan bezighouden.  
 
Alexandra brengt haar tijd voornamelijk alleen door 
Alexandra  is altijd op haar kamer en bijna nooit beneden bij de anderen. Soms zou  ik willen dat dit 
anders was.  Ik  vind  dat  ze  overdrijft met  het  boven  zitten. Wanneer  ze  thuis  komt  legt  ze  haar 
boekentas  op  de  grond,  ze  doet  iets  (bijvoorbeeld  iets  drinken  of  iets  eten)  en  begint  aan  het 
voorbereidende  werk  voor  het  avondeten.  Dat  gaat  van  aardappelen  schillen  tot  groentjes 
schoonmaken tot de tafel dekken. Zaken zoals aardappelen koken doet ze niet omdat ze schrik heeft 
van het kokende water. Wanneer ze al deze zaken gedaan heeft gaat ze direct naar boven en dat is 
dan voor de hele avond,  je ziet haar dan echt weinig. Alexandra  is onafhankelijk, en dat  is positief, 
maar ze doet niets samen met de familie. De momenten waarop ze boven is op haar kamer leeft ze 
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volledig  op  zichzelf.  Alexandra  kijkt  ook  bijna  nooit  samen  met  ons  naar  tv  in  de  living. 
Familieavonden, met  iedereen samen, dat bestaat niet bij ons. Dat vind  ik spijtig. Mijn mama zegt 
ook dat ze liever zou hebben dat ze meer beneden komt in plaats van steeds op haar kamer te zitten. 
Als mijn mama tegen haar zegt ‘kom eens beneden zitten’ dan zal ze het soms wel doen maar anders 
zit ze dus vooral boven. Je kunt haar niet dwingen en het  is ook kenmerkend voor mensen met het 
syndroom van Down dat ze graag alleen zijn, dat heb ik eens gelezen. Het feit dat ze zoveel op haar 
kamer  is betekent dat ze zelf dingen kan doen, dat ze zelf kan kiezen wat ze wil, dat ze zelfstandig 
kan werken.  Indien Alexandra meer beneden zou zijn zou  ik dat niet erg vinden,  ik zou niet zeggen 
‘Alexandra  ga  weg’,  maar  het  zou  wel  betekenen  dat  ze  meer  afhankelijk  is  van  ons.  Dat  ze 
bijvoorbeeld steeds andere mensen nodig zou hebben om iets te doen. Dit is bij haar niet het geval 
en dat vind ik positief. Langs de andere kant zou ik wel graag hebben dat ze meer dingen samen doet 
met het gezin. 
 
Alexandra zoekt moeilijk contact met mij 
Alexandra is niet iemand die spontaan naar me toekomt, alhoewel het de laatste maanden wel beter 
is. Ze komt bijvoorbeeld enkel naar me toe als ze iets niet weet over haar huiswerk, wanneer er een 
lamp defect is of wanneer er iemand aan de telefoon is die ze niet kent. Buiten dat komt ze eigenlijk 
alleen  als  ze  iets  speciaal  te  vertellen heeft. Als  ze  rustig  is  en  zich op haar  gemak  voelt,  kortom 
wanneer ze in een goede stemming is, dan komt ze wel eens iets vragen en merk je dat ze wil praten. 
Op die momenten  is het ook aangenaam om met haar te praten. Op zich stoort het mij niet dat ze 
niet zoveel uit zichzelf naar me toekomt. Mijn andere zus vraagt bijvoorbeeld ook niet altijd hoe het 
geweest  is op een voetbalmatch. Meisjes zijn sowieso minder geïnteresseerd  in wat  ik doe.  Ik denk 
dat  het  dan meer  gaat  over  het  verschil  tussen  jongens  en meisjes.  Alexandra  gaat meer  naar 
Hannelore dan naar mij.  
 
Alexandra en ik doen niet veel dingen samen 
Alexandra en  ik doen niet  veel dingen  samen. Als we  iets  samen doen  is het eerder met de hele 
familie  zoals  bijvoorbeeld  naar  Planckendaal  gaan.  Als  het  haar  verjaardag  is  vieren we  dat  ook 
allemaal  samen en daarbij  zorgen we voor  taart en cadeautjes.   Dat vind  ze allemaal heel plezant 
natuurlijk, want ze krijgt graag cadeautjes. Mijn pa heeft ook eens een verrassingsfeest gegeven voor 
haar, we zijn toen gaan bowlen met de hele familie.  Ik vind het fijn dat de meesten van de  familie 
aanwezig zijn wanneer er  iets voor Alexandra georganiseerd wordt.  In de  familie wordt ze dan ook 
heel  goed  aanvaard,  iedereen  komt  eens  bij  haar  om  een  praatje  te maken.  Ze  zijn  altijd  extra 
vriendelijk  tegen  haar  en  kunnen  goed met  haar  omgaan.  Alexandra  heeft  zelf  ook  een  aantal 
favorieten zoals nonkel Frank. Hij heeft paarden en zij mag er altijd naar gaan kijken. 
 
Het contact met Alexandra is afhankelijk van haar stemming 
Meestal heb  ik een goede band met Alexandra, het  is afhankelijk van hoe haar stemming  is. Als ze 
goed gezind  is,  is  ze  tegen  iedereen vriendelijk en  kan  je veel met haar doen. Dat  is bijvoorbeeld 
wanneer ze de hele dag het huis voor haar alleen heeft gehad. Als ik dan bijvoorbeeld thuis kom van 
een voetbalmatch  zal  ze vragen wat de  score was. Wanneer  ze haar programma’s nog moet  zien, 
wanneer ze zich moet haasten, wanneer iets niet in haar schema past, wanneer ze moe is of wanneer 
ze te veel vrijheid heeft gehad kan ze slecht gezind zijn. Alexandra kan daardoor soms zeer  moeilijke 
dagen hebben. Op die momenten zal  je geen enkel gesprek met haar kunnen aanknopen. Ze  is dan 
gehaast en wil bijvoorbeeld direct naar boven om naar haar programma  te gaan kijken. Ze zal ook 
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sneller geïrriteerd raken en boos op je worden. Ze laat het zeker en vast laten blijken wanneer ze niet 
gelukkig  is of als ze niet tevreden  is met  iets.  Je merkt het als ze snel van de trap komt afgelopen, 
wanneer  ze  snel  stapt, geen goedendag  zegt en wanneer  ze niet direct antwoordt op wat  je haar 
vraagt. Wanneer  ze kortaf  is en wanneer  ze niet wil praten dan  scheelt er haar ook  iets. Meestal 
moet  je dan niet veel meer vragen aan haar. Het  is beter om haar met  rust  te  laten,  zo gaat het 
vanzelf voorbij.  
 
Tussen Alexandra en mij zijn er regelmatig ‘discussietjes’ 
Alexandra en ik hebben regelmatig ruzie maar het is nooit grote ruzie tussen ons. Je zou het eerder 
woordenwisselingen kunnen noemen  in plaats van  ruzie. Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens dat  ik 
een  cd wil  beluisteren  uit  haar  collectie maar  dat  zij  die  dan  niet wil  geven. Op  die momenten 
ontstaat  er  soms wat wrevel  tussen ons. Alexandra  kan  soms ook boos  zijn op Hannelore. Het  is 
afhankelijk van wat er gebeurd  is. Alexandra  is ook een gemakkelijk slachtoffer om eens te plagen. 
Wanneer er aan  tafel bijvoorbeeld niets gezegd wordt of  ik verveel me wat, dan kan  ik Alexandra 
makkelijk opjutten. Hierdoor wordt ze  lastig. Als Hannelore mij plaagt en  ik kan mij niet verdedigen 
dan  ga  ik  makkelijker  naar  Alexandra  om  haar  te  plagen.  Alexandra  zal  sneller  reageren  dan 
Hannelore. Hannelore zal er eens mee lachen en Alexandra zal boos worden, zij gaat er meer op in. 
We hebben haar al gezegd dat ze dat niet mag doen want dat je dan sowieso stopt. Maar ze kan het 
zich niet laten om toch te reageren. Echt kwaad is Alexandra bijna nooit en als er dan toch eens ruzie 
geweest  is,  dan  kan  je  er  daarna met  haar  over  praten. Als  ze  terug  rustig  geworden  is  en weer 
gewoon doet, dan kan je zeggen ‘Alexandra ik was daarstraks te vlug boos of jij was te vlug boos’. Je 
kan er over praten en dan begrijpt ze het wel dat ze bijvoorbeeld te vlug boos was. Het is wel zo dat 
ze  in  een  volgende  situatie  terug  hetzelfde  doet,  ze  leert  niet  uit  vorige  voorvallen.  Dus  op  het 
moment  zelf  begrijpt  ze  dat  ze  haar  te  vlug  boos  gemaakt  heeft maar  daarna  kan  ze  dan  terug 
hetzelfde doen.  
 
Mijn twee zussen onderling hebben een beter band 
Mijn  zus Hannelore  heeft  een  betere  band met Alexandra. Dit  komt,  denk  ik,  omdat  ze  ook  een 
meisje  is. Ze  is gevoeliger en  liever dan  ik. Hannelore heeft ook een heel  lieve vriend die het goed 
met Alexandra kan vinden en Alexandra heeft hem ook graag. Als het echt moet kunnen Alexandra 
en ik op elkaar rekenen denk ik. 
 
Soms heb ik moeite met Alexandra haar strak schema 
Met Alexandra iets plannen is niet gemakkelijk omwille van haar schema dat ze strak volgt. Alles ligt 
vast, zo weet ze bijvoorbeeld perfect wat er op tv komt en wanneer ze moet kijken, op welke dagen 
ze haar haren moet wassen,… Door haar schema weet ik zelf ook met wat ze zoal bezig is. Ik kan op 
elk moment perfect weten wat ze aan het doen is.  Je weet met wat ze bezig is maar veel zie je haar 
niet. Het is niet makkelijk om haar schema te doorbreken. Soms kan ik mij ergeren aan het feit dat ze 
haar schema zo strikt wil volgen. Ze wil dan ergens niet mee naartoe omdat ze een programma op tv 
wil zien.  
 
Ik heb geen behoefte om veel te praten over de beperking van Alexandra 
Ik heb geen behoefte om met andere brussen over de beperking van Alexandra te praten. Als ik over 
Alexandra praat dan  is het meestal met mensen die geen broer of zus hebben met een beperking. 
Deze mensen kunnen er dan wel over praten maar zij hebber er geen ervaring mee. Ik ken een meisje 
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waarvan  haar  neef  een  beperking  heeft  en  af  en  toe  praat  ik  er  eens  over met  haar.  Een  grote 
behoefte om met iemand anders te praten over de beperking van Alexandra heb ik niet. Ik denk dat 
het bij iedereen zo een beetje is zoals bij Alexandra. Dus ik zoek geen erkenning bij andere mensen. 
Ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht. Van Hannelore weet ik dat zij veel meer over Alexandra 
praat dan ik, zij heeft er meer behoefte aan. Hannelore is iemand die veel vertelt onder andere aan 
mijn mama.  Ik ben  iemand die niet zoveel behoefte heeft om veel  te vertellen over Alexandra. Dit 
geldt  ook  voor  andere  zaken,  ik  vertel  veel minder.  Op  dat  vlak  verschil  ik  dus  van  Hannelore. 
Hannelore komt ook veel beter overeen met Alexandra dan ik.  
 
Alexandra is wie ze is 
Ik  stel mezelf eigenlijk  geen  vragen bij de beperking  van Alexandra.  In ons  gezin  kennen we haar 
allemaal redelijk goed en voor ons is Alexandra gewoon. Ik hoor mijn mama wel regelmatig eens een 
keer  iets  zeggen  van  ‘indien Alexandra normaal was  zou  ze nu  al uit huis  geweest  zijn  en  zou  ze 
gestudeerd hebben, zou ze dit, zou ze dat,…’  Maar we houden ons vooral bezig met hoe ze nu is en 
denken niet veel na over hoe ze zou kunnen zijn. We doen dat niet meer denken in termen van ‘wat 
had kunnen zijn’. Het zal toch nooit anders zijn dus waarom er dan over denken? Mijn ouders willen 
zo  positief mogelijk  omgaan met  Alexandra. Mijn mama  zegt  regelmatig  dat  ze  nooit  zou willen 
omwisselen met een normaal kind. Toen Alexandra geboren werd was er verdriet en dachten mijn 
ouders waarschijnlijk  ‘wat overkomt er ons?’ maar ze hebben er zich vlug kunnen over zetten. Dat 
kan  ik althans  toch afleiden uit bepaalde dingen die  ik hoor en zie bij mijn ouders. Mijn mama en 
papa zien haar nog het liefst van allemaal, denk ik, omdat zij gehandicapt is. Ik denk niet dat ze haar 
nog zouden willen ruilen. Als meisje met het syndroom van Down kan ze heel veel zelf. We zijn al blij 
dat ze zoveel kan en dat ze zo zelfstandig is dat je er niet over nadenkt wat ze niet kan. Ik denk wel 
dat het  iets lastiger zou zijn indien Alexandra niet zo zelfstandig was want dan zou ze meer moeten 
geholpen worden.  
Ik heb Alexandra ook nog nooit  iets horen  zeggen  van  ‘ik  kan dit niet of  ik  kan dat niet’. Ze  stelt 
zichzelf dus ook geen vragen bij haar beperking. Ik denk dat Alexandra gelukkig  is met wie ze  is. De 
meeste  dingen  kan  ze  zelf doen met  het  verschil  dat het bij  haar  iets  trager  gaat dan  bij  andere 
mensen. Ze  stelt zich ook geen vragen bij de dingen die  ze niet kan zoals bijvoorbeeld autorijden. 
Alexandra  is  blij met  hetgeen  ze  nu  kan  en  dingen  die  ze  niet  kan  dat  zijn  zaken  die  haar  niet 
interesseren. 
 
Vroeger begreep ik Alexandra haar handicap niet 
Ik  sta nu  anders  tegenover Alexandra dan  vroeger. Vroeger begreep  ik dat minder,  toen  ging het 
vooral om wat  ik kon doen en wat niet. Nu is dat anders, nu maken we geen ruzie meer, enkel nog 
een beetje plagen om te lachen. Vroeger was mijn mama vooral boos op mij in de zin van ‘kan jij er 
nu niet mee omgaan?’.    Ik begreep toen bepaalde dingen van Alexandra niet.  Ik was  jonger en dan 
doe je allerlei dingen die niet mogen, je bent nog niet zo slim. Ik heb toen wel het gevoel gehad dat 
mijn  ouders mij  soms  de  schuld  gaven  ook  al was  het  Alexandra  haar  fout.  Ze  zagen mij  als  de 
schuldige omdat  ik moest begrijpen dat Alexandra niet veel kan verdragen. Mijn ouders zagen dan 
wel dat het Alexandra haar  fout was maar dan nog kwamen  ze voor haar op. Ze  zullen Alexandra 
sneller  in  bescherming  nemen maar  ik  denk  dat  dit  normaal  is.  Toen  ik  jonger  was  kon  ik  niet 
accepteren dat zij altijd gelijk kreeg maar nu begrijp ik dat en vind ik het normaal. Naarmate je ouder 
wordt ga  je steeds meer dingen begrijpen. Het  is ook zo dat Alexandra ouder  is dan  ik,  ik was voor 
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haar een leuk baby’tje aan wie ze de ‘papfles’ kon geven en waarmee ze dan later kon spelen. Ik kon 
ook langer met haar spelen omdat zij op een bepaalde leeftijd in haar ontwikkeling bleef stilstaan.  
 
Alexandra wordt soms extra in de watten gelegd 
Op sommige vlakken krijgt Alexandra meer  (van mijn ouders, van familie,…). Hiermee bedoel ik dat 
ze meer dingen krijgt die ze graag heeft zoals cadeautjes. Ik denk dat dit normaal is want de mensen 
zijn sowieso meer bezig met haar, lachen meer met haar, maken meer plezier… Ik zou dit ook doen 
indien  ik  een  ander meisje  zou  zien  die  het  syndroom  van  Down  heeft.  Ik  antwoord  ook  altijd 
wanneer ze iets zegt, ook al is het niet zo slim wat ze vertelt, zij kan er ook niet aan doen dat ze dat 
dan zegt. 
Alexandra krijgt soms wel meer maar  ik mag niet zeggen dat mijn ouders weinig voor mij doen. Ze 
gaan altijd mee naar de voetbal, daar staan ze altijd achter. Bij Alexandra proberen ze om haar naar 
zoveel mogelijk activiteiten te laten gaan. Ze brengen haar weg en gaan haar halen. Ik denk wel dat 
ze proberen om iets meer voor haar te doen maar dat komt omdat ik zelfstandiger ben. Ik moet dan 
bijvoorbeeld met de  fiets ergens naartoe  terwijl Alexandra zal gebracht worden met de auto. Mijn 
ouders willen Alexandra ook stimuleren om ergens naartoe te gaan zodat ze niet altijd binnenshuis is. 
Vandaar dat  ze wanneer Alexandra  interesse heeft  om bijvoorbeeld naar  een  vereniging  te  gaan, 
haar sneller zullen brengen met de wagen.   
 
Mijn mama stimuleert Alexandra om meer dingen samen te doen 
Mijn mama  probeert  het  contact met  Alexandra  te  bevorderen.  Ze  vraagt  dan  bijvoorbeeld  aan 
Alexandra om eens  iets samen te doen zoals tv kijken of eens mee te gaan naar een voetbalmatch. 
Meestal wil  Alexandra  dit  niet  omdat  op  die manier  bepaalde  dingen  niet meer  passen  in  haar  
schema. Ze zou eigenlijk wel mee naar de voetbal kunnen gaan maar ze wil het vaak niet omdat ze 
liever de hele dag alleen thuis zit. Mijn mama belt dan af en toe eens om te horen hoe het gaat.  
 
Betrokkenheid als brus 
Mijn ouders hanteren een open houding naar mij  toe wat betreft de beperking van Alexandra. Dit 
kan  bijvoorbeeld  gaan  over medicatie  die  Alexandra moet  nemen wanneer  ze  ziek  is.  Dit wordt 
gezegd aan iedereen van het gezin en dan letten we erop dat ze het niet vergeet. Alexandra zal dat 
zelf niet vergeten maar ze durft dat wel eens overslaan omdat ze het niet lekker vindt. Over vroeger 
vertelt mijn mama ook, ze wil die  informatie met ons delen. Toen Alexandra nog maar net geboren 
was moest ze een hartoperatie ondergaan, die zaken worden ook verteld. Vroeger hadden we een 
documentaire  over  het  syndroom  van Down. Hierdoor weet  ik  naar mijn  gevoel  genoeg  over  de 
beperking  van  Alexandra.  Mijn  mama  vertelt  er  veel  over  en  ik  word  soms  ook  betrokken  bij 
beslissingen die moeten genomen worden voor Alexandra. Meestal vragen ze mijn mening over iets 
of  zeggen  ze me wat  ze  zouden willen doen. Het  zijn dan mijn ouders  zelf die het aan Alexandra 
vertellen. Iets nieuws aan haar zeggen moet altijd in een rustige sfeer gebeuren anders accepteert ze 
het niet. Zelf informatie opzoeken over Alexandra haar beperking doe ik niet. Mijn mama is daar wel 
tamelijk  veel mee bezig  vooral over wat mensen met het  syndroom  van Down  kunnen doen qua 
activiteiten en wat Alexandra later allemaal nog zal kunnen doen.  
 
Alexandra wordt gestimuleerd om activiteiten buitenshuis te doen 
Mijn ouders willen Alexandra zoveel mogelijk stimuleren om dingen te doen die andere mensen ook 
doen. Mijn papa wil haar bijvoorbeeld leren autorijden. We hebben een auto en een weide waar ze 
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eventueel zou kunnen op oefenen maar ze wil dat zelf niet. De dingen die ze niet kan wil ze denk ik 
ook niet  leren. Ze zegt op voorhand  ‘ik kan dat niet’.   We willen Alexandra zoveel mogelijk dingen 
leren die ze kan doen en die ze wil doen. Zo blijft ze niet altijd binnen en wordt ze ook deel van de 
maatschappij.  Het  is  dus  de  bedoeling  dat  ze  zoveel  mogelijk  mensen  leert  kennen,  dat  ze  zo 
zelfstandig mogelijk zal kunnen blijven, dat ze kan doen wat ze wil en dat ze zoveel mogelijk kan doen 
zodat het niet altijd hetzelfde is. Alexandra zelf zou liever altijd hetzelfde doen en dat is voornamelijk 
thuis zijn, binnen. Mijn ouders proberen haar toch aan te moedigen om dingen buitenshuis te doen.  
 
Later… 
Ik weet dat ik later voor Alexandra zal moeten zorgen maar dat zijn dingen die mij nu nog niet bezig 
houden. Mijn ouders zullen nog lang leven dus nu hoef ik daar nog niet aan te denken. Mijn ouders 
zeggen wel  eens  ‘later….’  . Dit  is  dan  veel  later want waarschijnlijk  zal  Alexandra  bij mijn mama 
blijven wonen. Mijn mama  zegt  dat  eigenlijk  niet  op  die manier  van  ‘later  ga  je  toch  goed  voor 
Alexandra zorgen?’. Ze blijft nog bij een vorig stadium want ze zegt tegen Alexandra ‘Jij blijft toch bij 
mij wonen hé later?’. En daarachter, dat is nog lang waarschijnlijk, dus daar praten we niet over. Mijn 
ouders zijn eigenlijk ook niet echt bezig met  ‘later als wij er niet meer zijn…’. Mijn mama zegt wel 
‘Alexandra, jij woont dan later bij mij…’. Mijn ouders zijn gescheiden dus heeft ze eigenlijk van twee 
kanten ouders waar ze later terecht kan. Maar stel dat die moment er komt dat mijn ouders er niet 
meer zijn dan zou  ik haar ook stimuleren om allerlei dingen  te doen en om deel  te blijven van de 
maatschappij. Zij zal altijd een beetje buitenstaander zijn, de mensen zullen al sneller eens naar haar 
kijken dan naar iemand anders. Mijn ouders hebben wel al tegen Alexandra gezegd dat als zij er niet 
meer zijn, ik en Hannelore het dan zullen overnemen. Maar meer is er nog niet over gesproken. Met 
Hannelore heb  ik daar ook nog niet over gesproken. Hannelore en mijn mama praten er wel veel 
samen over. Waarschijnlijk zal het dan zo zijn dat ze bij mij of bij mijn zus komt inwonen, ze blijft in 
de familie. Alexandra kan wel zelfstandig zijn maar niet zo zelfstandig dat ze alleen zal kunnen gaan 
wonen, dat  zou net  iets  te  ver  gaan. Mijn ouders  zouden ook niet willen dat Alexandra naar een 
voorziening gaat, dat  zeker niet! Wanneer mijn  zus en  ik weg  zijn  zal de bovenverdieping volledig 
voor Alexandra zijn. Dus ze zal zeker niet naar een voorziening gaan.  
 
Alexandra heeft haar beperkingen maar daarenboven is ze een leuke zus  
Als  ik zo nadenk over Alexandra dan komt het bij me op dat ze waarschijnlijk nooit zelfstandig zal 
kunnen zijn, dat ze altijd hulp nodig heeft en zal nodig hebben en dat je altijd voor haar zal moeten 
opkomen omdat ze het moeilijker heeft dan  iemand anders. Je weet dat  jij als broer/zus  later voor 
haar zal moeten zorgen, dat ze nooit een eigen zelfstandig gezin zal hebben. Ik vraag me ook weleens 
af hoe het zou kunnen zijn als ze dit syndroom niet had. Hiernaast heb  je natuurlijk wel dat  je niet 
zou willen dat Alexandra nu het syndroom niet zou hebben, want hoe  je het draait of keert, het  is 
zeker plezant om Alexandra als zus te hebben!   Normaal zou ze nu al uit het huis zijn want op haar 
leeftijd zou ze normaal al een vriend hebben. Maar nu  is ze nog  jong  in haar hoofd en dat vind  ik 
plezant omdat je dan nog met haar kan spelen. Alexandra is ook altijd vriendelijk, ze helpt iedereen. 
Wanneer je oudere zussen hebt is dat misschien allemaal iets minder want Hannelore is veel minder 
thuis. Voor Alexandra kun je nog een beetje zorgen alhoewel ze nu wel voor zichzelf zorgt. Je moet 
wel voorzichtiger met haar omgaan,  ze  is kwetsbaarder en  reageert anders op bepaalde  situaties, 
zeker met veranderingen heeft ze het moeilijk.  Daar moet je extra aandacht aan besteden.  Wanneer 
ze overdreven reageert op iets wat voor ons niet zo erg lijkt is het lastig om rustig te blijven.  
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Een broer of zus met een beperking hebben is altijd een beetje aanpassen 
Stel dat Alexandra nu een andere beperking zou hebben, dan zou ik daar ook rekening moeten mee 
houden. Je zal je altijd moeten aanpassen aan welke handicap het ook is, maar heel erg verschillend 
zou het niet zijn, denk ik. Ik zou niet minder of meer problemen hebben, dit is iets waar zij niet aan 
kan doen. Op sommige momenten zal het inderdaad moeilijker zijn om je te beheersen, maar in het 
algemeen blijft dit hetzelfde. Bij alle handicaps moet je jezelf aanpassen, bij de een al wat meer dan 
bij de ander. Het is soms wel lastig om een zus met een handicap te hebben. Zeker bij veranderingen 
omdat ze dat niet graag heeft en het duurt lang voor ze alles dan weer op orde heeft, soms begint ze 
daarom ook te wenen… Dit is wel ‘ambetanter’ dan normaal maar voor de rest... Indien ze normaal 
zou zijn zou ze toch ook bepaalde dingen hebben die lastig waren dus dat zal wel hetzelfde geweest 
zijn.  
 
Voor mij is Alexandra een gewone zus 
Als je zou vragen of ik anders ben dan andere broers of zussen die geen broer of zus hebben met een 
beperking, dan zou ik zeggen dat ik dat niet echt anders vind. Voor mij is zij een gewone zus. Als ze 
vragen  ‘heb  jij  een  zus?’  dan  zeg  ik  altijd  ‘ja,  ik  heb  twee  zussen,  1  normale  zus  en  1 met  het 
syndroom van Down’. Maar voor de rest kan ik daar evengoed over praten dan indien ik een gewone 
zus had. Hannelore heeft haar karakter en ik weet hoe ik tegen haar moet doen. En tegen Alexandra 
moet je iets meer vriendelijk zijn en niet uitvliegen want ze is ook tegen minder bestand. Als je een 
grapje maakt  zal  zij het  serieus opnemen  terwijl Hannelore dat  anders  zou opnemen. Dus  zoveel 
verschil maakt dat niet denk ik. Toch denk ik dat het wel volledig anders zou zijn als ik een normale 
zus had gehad. Maar langs de andere kant ben ik  Alexandra zo gewoon, vanaf het moment dat ik ze 
ken. Dus voor mij  is dat normaal hoe  ik  tegen haar doe of  zij  tegen mij. Dus  ik vind dat niet echt 
anders. Ik vind ook dat ik het me niet echt anders wil voorstellen. Ik vind het goed zo.  
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Het verhaal van Viviane 
 

Ik ben Viviane en ben 29 jaar. Ik heb twee broers Pieter en Lucas. Pieter is 27 jaar is, hij heeft een 
meervoudige beperking en het syndroom van Down en Lucas is 17 jaar. Pieter verblijft in een 

voorziening en komt één dag in de week naar huis (bij mijn ouders). Ik heb reeds mijn eigen gezin en 
woon samen met mijn man Mark en mijn twee dochters Lisa 3,5  jaar en Anna 2 jaar.  

 
Pieter is ziek 
In september 2006  is Pieter van het ene moment op het andere zwaar ziek geworden, hij  liep een 
dubbele longontsteking op en een bacterie. In het weekend waren mijn ouders samen met hem naar 
zee geweest en maandag was hij ziek aan het worden. Dinsdagmorgen hebben begeleiders van zijn 
leefgroep hem naar het ziekenhuis gebracht en onmiddellijk mijn ouders op de hoogte gesteld. Het 
ging niet goed met hem, drie weken lang zweefde hij tussen leven en dood. Er waren toen heel veel 
mensen die hem opgaven, ook op  intensieve zorgen maakte men zich ongerust. Er stonden allerlei 
elektronische apparaten die onder andere medicatie toedienden, zijn nierfunctie ondersteunden, zijn 
bloeddruk regelden,… Ze hebben op een bepaald ogenblik aan mijn ouders gevraagd ‘hoever mogen 
we gaan, mogen we hem nog beademen?’. Dat is eigenlijk het ergste moment dat we ooit met hem 
meegemaakt hebben.  
 
De  periode  dat  Pieter  zo  zwaar  ziek  was  liep  samen met mijn  zwangerschap  van  Anna.  Ik  wist 
maandag dat ik zwanger was van Anna en dinsdag kreeg ik te horen dat Pieter ernstig ziek was. Het 
waren verschrikkelijke dagen en weken voor mij,  ik heb toen tussen hemel en hel gebalanceerd.  Ik 
kon aan mijn omgeving ook niet zeggen dat ik zwanger was. En in het ziekenhuis dacht ik ‘mag ik er 
wel binnen komen?’ onder andere omdat Pieter besmet was met de ziekenhuisbacterie. Het contact 
met hem was bovendien heel afstandelijk,  iedere keer handschoenen en een masker aandoen, dat 
vond ik heel vervelend.  Het was ook in die periode dat Lisa verjaarde en toen dachten we ‘gaan we 
het vieren of niet?’. Wij zaten met veel gemengde gevoelens, het was een heel zware periode. 
 
Ik weet niet welke engelbewaarder Pieter heeft maar hij komt er altijd weer bovenop. Hij is altijd een 
vechter geweest, ook op momenten waar iemand anders het zou opgeven. Ondanks wat hij allemaal 
heeft  meegemaakt  en  ondanks  zijn  zwaar  medische  geschiedenis  blijft  hij  een  vechter  en  een 
ontzettende optimist. Je ziet dat die jongen heel vaak gelukkig  is, dan zal hij  lachen en content zijn. 
Een  taaie  kerel dat  is eigenlijk het woord. Als  zijn medicatie moeilijk afgestemd  raakt  kan hij  zich 
slecht voelen, maar daar heeft hij zelf geen vat op. 
 
Toen Pieter zo ziek was hebben ze een gastrostomie4 geplaatst.  Wij dachten ‘dit is een stap achteruit 
voor  Pieter’ maar  het  is  een  enorme  stap  vooruit  geweest.   Het  voordeel  is  dat  de  exacte  dosis 
medicatie kan toegediend worden en dat wanneer hij ziek is en niet meer wil eten men via de sonde 
eten  en  vocht  kan  toedienen. Hierdoor  kan  hij  vaak  langer  in  de  leefgroep  blijven want  vroeger 
moest hij naar het ziekenhuis om bijvoorbeeld vocht te krijgen. Pieter heeft ook een heel complexe 
vorm  van  epilepsie  die  moeilijk  onder  controle  te  houden  is.  De  medicatie  raakte  moeizaam 
afgestemd wat maakt dat zijn gemoedstoestand vaak schommelt en dan is hij de hele tijd apathisch. 

                                                            
4 Dit is een sonde die via de huid rechtstreeks in de maag wordt geplaatst. 
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Door de sonde kan nu echter wel de exacte medicatie gegeven worden en is bijsturing eenvoudiger. 
Druppeltjes worden nu niet meer uitgespuwd, de volledige dosis wordt opgenomen. Het is wel zo dat 
bepaalde dingen niet meer kunnen zoals bijvoorbeeld frietjes eten waar hij verzot op was. Jarenlang 
was het zo dat de zaterdagnamiddag was: ‘Pieter komt, we kijken Samson en we eten frietjes’. Naar 
Samson kijken is gebleven, maar de frietjes zijn eclairs geworden.  
 
Mijn ouders hadden geen verwachtingen naar mij toe toen Pieter zo zwaar ziek was, ze  legden mij 
niets op. Mijn mama zei dat ze niet van mij kon eisen of verlangen dat ik elke dag bij Pieter zou zijn. 
Maar ik probeerde in de mate van het mogelijke toch dagelijks bij hem langs te gaan. We ervaarden 
al snel dat we ontzettend veel steun aan elkaar hadden. 
 
Pieter verhuist naar een andere leefgroep 
Wanneer  Pieter  veertien  jaar was,  kon  hij  in  (gemeente)  niet meer  zelfstandig  naar  school  gaan 
omdat hij  in staat moest zijn om alleen de schoolbus te nemen. Er diende een nieuwe voorziening 
gezocht te worden waar je zowel een internaat als een school had. Zo hoefde Pieter zich niet meer te 
verplaatsen van locatie om naar school te gaan. Hij is dan naar (gemeente) gegaan en verblijft er nog 
steeds. Hij verbleef er aanvankelijk in leefgroep ‘A’ en een aantal jaren geleden is hij naar leefgroep 
‘B’ gegaan. Dit is een leefgroep voor kinderen met zwaar medische problemen, vooral voor kinderen 
die in schelpen5 liggen en die weinig contact hebben. In het begin dacht ik ‘waar gaan ze met Pieter 
naartoe?’. Pieter is een sociale jongen en maakt heel graag plezier en nu zou hij terecht komen in een 
leefgroep met mensen met een zware handicap die moeilijk contact maken, dat vond ik in het begin 
zeer  vreemd. Maar medisch  gezien  hoort  hij  daar  thuis  en  het was,  achteraf  gezien,  een  goede 
beslissing. De opvoedsters  kregen opeens meer  ruimte en  tijd om met Pieter bezig  te  zijn.  In  zijn 
vorige leefgroep waren meer kinderen die de aandacht opeisten. Terwijl in de leefgroep waar hij nu 
verblijft er bepaalde kinderen zijn, die ook aandacht krijgen, maar waar er niet veel respons  is. Met 
Pieter is er meer interactie mogelijk. Pieter heeft er ook een kamer op dezelfde verdieping, want hij 
moet heel veel rusten. In ‘A’ zat hij veel alleen boven omdat hij ziek was. Dit werd een isolement voor 
Pieter, want zoals iedereen moet ook hij mensen om zich heen hebben om zich goed te voelen. In de 
leefgroep waar hij nu verblijft is dit anders, als hij moe is, leggen ze hem in zijn bed en als hij wakker 
is, zit hij terug  in de  leefgroep. Deze  leefgroep  is minder gestructureerd dan de vorige, dat  is goed 
voor Pieter want hij  leeft volgens zijn eigen ritme. Als Pieter zijn  lichaam zegt  ‘slapen’ dan moet hij 
slapen, ook al had de  leefgroep  iets anders gepland. Naar mijn mening  is het een heel goede zaak 
geweest om Pieter te verhuizen naar zijn huidige leefgroep. 
 
Pieter op sociaal gebied vergeleken met mijn eigen kinderen 
Sociaal gezien is Pieter iemand die heel graag plezier maakt. Pieter is een heel sociaal mens en in de 
voorziening waar hij woont merk je dat ook goed. Ze roepen ‘hé Pieter’ en hij zwaait met zijn armen. 
Hij kan nu wel  iets minder  zelf  reageren maar hij heeft heel graag volk  rond  zich, dat  is duidelijk. 
Pieter zijn ontwikkeling kan  ik, nu  ik zelf kinderen heb, goed vergelijken met Lisa en Anna. Op een 
bepaald moment heb  ik gezegd  ‘kijk nu  is Lisa zo oud als Pieter’ dus  ik denk dat hij van niveau een 
peuter is van ongeveer 1 jaar. Dat kon je echt heel goed zien,  dat was raar om op te merken.  
 
 

                                                            
5 Speciale matrassen, rolstoelen,… om hun houding te corrigeren. 
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Wisselende gevoelens in de puberteit van de brus 
In mijn puberteit ervaarde ik zeer wisselende gevoelens ten aanzien van Pieter. Het ene moment had 
ik er geen zin in om Pieter te bezoeken en het andere moment vond ik het leuk en ging ik graag mee. 
Ik denk dat iedere broer of zus dat wel eens meemaakt, zeker in de puberteit, maar ten aanzien van 
Pieter had ik erg dubbele gevoelens. Soms prees ik hem de hemel in en het volgende ogenblik dacht 
ik ‘hé jongens alstublieft weeral hij’. Ik had toen echt momenten waarop ik dacht ‘verdomme, het is 
weer Pieter, het is weer niet ik… want het is zaterdag… ik moet vlug mijn huiswerk maken want we 
moeten naar de instelling’.  
 
Betrokkenheid als brus 
Naarmate  ik ouder werd, werd  ik meer en meer betrokken bij Pieter. Dat vind  ik normaal. Als kind 
probeerden mijn ouders me te vrijwaren van de zorgen voor Pieter en verwachtten ze enkel dat  ik 
kind was.  Naarmate ik ouder werd praatte ik al eens meer met mijn ouders over Pieter. Een kind met 
een handicap heeft meer zorgen nodig dan een ander kind en  je hebt snel door dat  je  in het gezin 
moet meedraaien, dat voel je meteen aan. Het is ook zo dat wanneer Pieter thuis is je best met twee 
bent want anders lukt het niet zo goed. Mijn mama wil Lucas er niet altijd toe verplichten om thuis te 
blijven voor Pieter. Ze zoekt dan een oplossing en komt dan bijvoorbeeld met Pieter bij mij thuis. Lukt 
het niet om met twee thuis te zijn voor Pieter dan gaat mama naar hem toe in de voorziening.  
Toen Pieter vorig  jaar zwaar ziek was, was  ik samen met mijn mama zeer betrokken en er erg mee 
bezig. Lucas werd toen minder betrokken. Dit komt omdat ik ouder ben dan Lucas en omdat ik nu zelf 
kinderen heb. Ik kan die gevoelens van mijn ouders beter plaatsen en mijn respect voor mijn mama is 
alleen maar groter geworden. Ik was op die momenten een klankbord voor mijn mama, wij hebben 
dat samen gedragen.   
Hou ouder  je wordt hoe meer  je betrokken wordt  in het  zoeken naar oplossingen. Dat kan  zowel 
gaan over het kiezen van de kleur voor zijn rolstoel als over wat  ik ervaar als goed voor Pieter.   Op 
een  bepaalde  leeftijd  beginnen  je  ouders  bepaalde  zaken met  jou  te  delen. Dit  betekent  niet  de 
verantwoordelijkheid verschuiven maar gewoon eens je mening vragen. Ik vind het goed dat ze mijn 
mening vragen en dat  ze van mij geen verantwoordelijkheid verwachten. Mama vraagt  zeer graag 
wat  ik vind en welk gevoel of  indruk het geeft, we praten er  samen ook  regelmatig over. Nu mijn 
grootouders (de ouders van mijn mama) ouder worden ervaar  ik dat mijn mama meer naar mij toe 
komt om te praten of dingen te delen. Ik word ontzettend betrokken (zeker toen Pieter zo ziek was) 
maar de finale beslissingen worden voorlopig zonder mij genomen en daar ben ik blij om.  
 
Mochten mijn ouders er niet meer zijn dan zou het nemen van moeilijke beslissingen voor Pieter op 
mijn schouders terecht komen en dat  is hetgeen waar  ik schrik voor heb. Pieter gaan bezoeken en 
praktische  regelingen  treffen daar kijk  ik niet  tegenop maar wel naar de moeilijke beslissingen die 
moeten genomen worden op gezondheidsvlak. Op  alle gebied wil  ik er  zijn maar op die moeilijke 
momenten beslissingen moeten nemen, dat hoeft voor mij echt nog niet. Als het kan dan houd  ik 
daar  de  boot  liever  nog  af.  Je  mening  geven  is  altijd  leuk,  maar  het  dragen  van  die  moeilijke 
beslissingen  is zwaar. Let op, voor mijn ouders  is dit ook geen  leuke taak. Maar  ik ben blij dat  ik op 
die momenten gewoon zus ben en geen ouder. Eens het mijn taak wordt, zal ik dit natuurlijk zo goed 
mogelijk proberen doen. 
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Het gaat minder goed met Pieter 
Het  is soms hard om te aanvaarden dat het met Pieter minder goed gaat. Vroeger ging  ik af en toe 
met hem naar een pretpark zoals  ‘De Meli’, dat vond hij heel  leuk. Hij ging dan veel  liever op  iets 
hevigs  zoals  de  ‘boomstammetjes’  of  de  ‘kevertjes’  dan  dat  hij  op  een  ‘onnozel molentje’ moest 
zitten, dat was wel grappig. Naar een pretpark gaan met Pieter had zo zijn voordelen, we mochten 
blijven zitten om nog eens een keer in de attractie te gaan. Omwille van medische redenen kan dat 
nu allemaal niet meer. Ik heb het daar wel even lastig mee gehad. Het was één van de laatste keren 
voor we getrouwd waren dat we nog met Pieter weggeweest zijn en we zijn nu 7 jaar getrouwd.  
Het wordt ook alsmaar moeilijker om met Pieter contact  te  leggen en met hem plezier  te maken. 
Tegenwoordig zit hij er gewoon bij, hij kan niet meer zo betrokken worden als vroeger. Vroeger kon 
je nog eens samen met hem met een bal spelen maar dat gaat nu niet meer. Nu geniet hij enkel nog 
van het jou te zien doen. Als ik bijvoorbeeld met mijn kindjes met een bal aan het spelen ben dan zal 
hij dat super tof vinden en ervan genieten. Je ziet dat ook aan Pieter wanneer hij het  leuk vindt of 
wanneer hij  gelukkig  is. Nu  kan hij nog wel  eens uitbundig  zijn  en met  zijn  armen heen  en weer 
zwieren maar het wordt alsmaar moeilijker. Ik denk dat dit te maken heeft met zijn medicatie en met 
het ouder worden. Je voelt ook dat hij uit zijn puberteit is, hij is rustiger geworden.  
Er zei eens een dokter dat Pieter eigenlijk 20 jaar ouder is wat zijn gestel betreft. Dus eigenlijk kan je 
stellen  dat  hij  bijna  50  jaar  is  voor wat  zijn  lichaam  betreft.  Pieter  heeft  ons,  door  zijn medisch 
dossier, al heel veel slapeloze nachten bezorgd. 
 
Iedereen ervaart het brus zijn anders 
Ik moet bekennen dat hoewel we met drie kinderen zijn  thuis,  ik  toch het gevoel heb enig kind  te 
zijn. Toen  ik thuis vertrokken ben, was  ik 21  jaar en Lucas was 8  jaar. Ik was soms meer een mama 
voor Lucas dan een zus. Aan Lucas heb ik nooit een speelkameraad gehad en aan Pieter ook niet. Dus 
als speelkameraad of om eens raad te vragen of om eens te kunnen praten voelde het alsof  ik enig 
kind was. Wanneer  je als broer of zus niet veel verschilt  in  leeftijd dan kan  je met elkaar babbelen, 
spelen, plezier maken, je tegen je ouders verzetten,… Met Pieter kon ik wel eens spelen maar toen hij 
7 jaar was,  is hij op  internaat gegaan. Van de jaren ervoor weet  ik nog een aantal dingen maar niet 
zoveel meer, dat zijn eerder fragmenten die ik me nog herinner. Met Lucas speel ik nu en dan eens 
gezelschapspelletjes maar dat  is niet hetzelfde. Mijn band met Pieter  is helemaal anders dan deze 
tussen mijn twee broers. Lucas die herinnert zich Pieter alleen maar als diegene waar hij ‘slaag’ van 
kreeg terwijl ik nog met Pieter heb gespeeld. We hebben geen torens gebouwd maar wel met de bal 
gespeeld of  samen buiten met ons  fietsje gereden.  Lucas heeft dat nooit gekend. Die heeft Pieter 
alleen maar gekend als zijnde een broer die op internaat zit en die af en toe naar huis kwam en waar 
hij dan klop van kreeg. Hij heeft een andere band met Pieter. Ik denk dat hij het gevoel heeft dat hij 
moet  inboeten  voor Pieter want  soms  zegt hij  ‘het  is weeral Pieter’. Dat plezier meemaken  zoals 
bijvoorbeeld  naar  een  pretpark  gaan,  heeft  Lucas  nooit  gekend,  daarvoor was  hij  te  klein.  Ik  stel 
mezelf soms wel de vraag welke beleving Lucas heeft ten aanzien van Pieter. Het moet volgens mij 
helemaal anders zijn dan bij mij. Ik denk dat ik veel meer kan incasseren van Pieter en de dingen ook 
makkelijker kan plaatsen dan Lucas.  
 
De ene broer maakt plaats voor de andere 
Ik denk dat toen Pieter  in  (gemeente) zat mijn ouders beslist hebben om voor een derde kindje  te 
gaan. Want bijna dag op dag, bij wijze van spreken, als Lucas geboren was,  is Pieter niet meer naar 
huis komen slapen.  Ik heb het daar  lang zeer moeilijk mee gehad. Dat was voor mij zo van  ‘je kiest 

100 
 



hier voor de ene en  je  laat de andere’. Ik vond dat dubbel, een beetje een egoïstische beslissing. Ik 
was ook puber op dat moment, ik was dertien jaar toen Lucas geboren is.  Ik verstond niet dat mijn 
ouders Pieter niet meer naar huis wilden laten komen slapen toen het nieuwe kindje er was. Achteraf 
gezien hebben zij een fantastisch goede keuze gemaakt, want een paar jaar later was het niet meer 
mogelijk  om  Pieter  naar  huis  te  laten  komen.  Alles  is  natuurlijk  mogelijk,  maar  het  moet  nog 
houdbaar blijven. Daarom komt Pieter nu zaterdagnamiddag naar huis. Pieter vraagt ontzettend veel 
energie van ons wanneer hij naar huis komt. Wij moeten bij wijze van spreken met twee zijn om op 
hem  te  passen.  Je  kan  ook  gewoon  samen  in  de  zetel  zitten maar  dan  is  het  nog  één  op  één 
begeleiding. Dat zou niet haalbaar geweest zijn voor mijn ouders, dat zou te zwaar geweest zijn. Nu 
kan  ik  alles  beter  begrijpen  en  besluiten  dat mijn  ouders  inderdaad  een  goede  keuze  gemaakt 
hebben om Pieter slechts één dag  in de week naar huis te  laten komen. Maar op het   moment zelf 
was  dat  voor mij  niet  bespreekbaar,  ik weet  zelfs  niet  of mijn  ouders weten  dat  ik  daar  zo mee 
omgegaan ben. Maar voor mij was dat echt zo van ‘wat!’, ik kon het toen niet begrijpen dat zij voor 
een derde kind gingen en Pieter ‘opzij’ schoven. 
 
Mijn eigen gezin 
Momenteel  is het zo dat mijn gezin veel tijd en energie vraagt. Soms voel  ik mij schuldig dat  ik niet 
meer zoveel bij Pieter kan zijn of dat ik hem niet meer zoveel zie. Het geeft soms een raar gevoel als 
ik kijk naar de plaats die Pieter  inneemt  in mijn  leven. Hij heeft een  stukje  ruimte moeten maken 
voor mijn kinderen.  Ik heb het er af en  toe moeilijk mee gehad. Nu niet meer, mijn kinderen gaan 
voor alles. Maar ik heb een periode gehad dat ik heel bewust dacht ‘mijn kinderen sluipen tussen mij 
en Pieter’. Emotioneel voelde dat heel raar. Pieter staat altijd op een speciale plaats voor mij en het 
is niet dat hij daar niet meer  is maar hij heeft  ruimte moeten maken voor mijn kinderen. Niets of 
niemand kon daar iets aan doen, dat was gewoon een feit, ik heb daar leren mee omgaan. Ik moest 
een evenwicht vinden tussen mijn gezin en Pieter. Ik heb dit ook al tegen mijn mama gezegd dat  ik 
me  daar  soms  niet  goed  bij  voel.  Dit  gevoel  heeft  niets  te maken met mijn mama  die mij  zou 
opleggen om bij Pieter te gaan, want dat doet ze niet. Maar ik heb momenteel gewoon niet veel tijd 
om te zeggen ‘en nu neem ik er Pieter ook nog een keer bij’. Maar ik heb wel het gevoel dat dit weer 
goed komt.  
Pieter is iemand is die veel zorg nodig heeft en dat maakt het ook moeilijker. Een andere broer of zus 
kan misschien zelf eens op bezoek komen. Pieter kan dat niet, hij heeft nog altijd evenveel  tijd en 
evenveel zorg nodig als vroeger. Het is een groot voordeel dat Pieter een ontzettende genieter is van 
de situatie, dat maakt het voor ons iets makkelijker. Je moet je niet schuldig voelen om hem erbij te 
zetten en om hem te laten genieten van op afstand. Je moet geen honderd procent aandacht geven 
aan hem. Indien je dit wel moet doen en je moet nog fulltime gaan werken en een gezin runnen met 
twee kleine kindjes, dan wordt het moeilijk.  
 
We zijn niet alleen een stukje verder gaan staan ten opzichte van Pieter, maar ook ten opzichte van 
Mark  zijn  broer  en  ten  opzichte  van  Lucas. Naar  Pieter  toe  heb  ik  bewust  gedacht  ‘verdorie  die 
afstand wordt steeds wat groter’. Als ik dan eerlijk was, dan was dat niet alleen bij hem zo. Mark zijn 
broer zie  ik regelmatig omdat hij zelf bij ons komt. De tijd om bij hem  langs te gaan  is er ook niet. 
Praktisch  gezien  is  het  ook minder  evident  geworden  om  bij  Pieter  langs  te  gaan.  Ik  heb  al mijn 
handen vol met mijn twee kindjes en het is spijtig maar als je op dat moment Pieter er nog eens bij 
hebt, dat is zo goed als onmogelijk. Ik vraag dan aan mijn mama, wanneer ze Pieter gaat halen, om 
eens bij mij op bezoek  te  komen. Wanneer  ik  zaterdagnamiddag bij mijn ouders op bezoek moet 
gaan dan vraagt dat veel  tijd. Vroeger,  toen Anna er nog niet was, deed  ik dat wel maar met een 
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tweede kindje erbij is dat moeilijker. Wanneer ik met mijn twee kindjes op bezoek ga dan kan ik naar 
Pieter toe maar weinig doen. Mijn oudste dochter Lisa begrijpt ook niet alles van Pieter en ze heeft 
eigenlijk een beetje schrik van hem. Pieter die slaat en die schopt en heeft ontzettend veel macht, je 
moet maar in zijn buurt komen en hij geeft je een duw.  
 
Zorg om Pieter ging niet ten koste van andere kinderen 
Mijn ouders hebben in de mate van het mogelijke geprobeerd om het ene kind niet ten koste van het 
andere te  laten gaan. En dat vind  ik heel knap van hen. Ik denk dat dit niet altijd even makkelijk  is. 
Zeker  niet  in  de  periodes  dat  Pieter  regelmatig  naar  het  ziekenhuis moest.  Hij  heeft  veel  in  het 
ziekenhuis verbleven en  in  ’85  is hij geopereerd aan  zijn hart. Hij had een hartklep  tekort en had 
gaatjes tussen de twee kamers. Ik was toen 6 jaar maar ik herinner mij nog veel van toen. En ik kan 
mij  geen momenten herinneren waarin  ik  ervaren  heb dat  ik niet naar huis  kon of  altijd  bij oma 
moest gaan slapen bijvoorbeeld. Dus mijn ouders moeten daar echt een goed evenwicht in gevonden 
hebben.  
 
Aard van de handicap is bepalend voor de beleving 
Als  ik kijk naar Pieter dan heeft hij nog steeds dezelfde zorgen nodig van toen hij een baby/peuter 
was. Maar er zijn ook mensen met een beperking die  toch zelfstandig kunnen gaan wonen en dat 
vind  ik  iets helemaal anders. Pieter heeft nog steeds veel zorgen nodig, dat  is  iets helemaal anders 
dan iemand die alleen gaat wonen en zelf eens bij zijn ouders op bezoek kan komen.  
 
Mijn partner 
Ik vond het belangrijk dat mijn partner met Pieter zou kunnen omgaan, onbewust heeft dit een rol 
gespeeld. Pieter is een stuk van mij, een stuk van mijn leven. Als je dan samen bent met iemand die 
jou graag ziet maar je broer niet, dan zou die relatie volgens mij geen slaagkansen hebben. Het gaat 
er dan niet alleen om dat die partner je broer niet aanvaardt maar het betekent ook dat hij een stuk 
van jezelf niet zou aanvaarden. Pieter vraagt veel zorg en aandacht dat speelt ook een rol. Je partner 
moet bereid zijn om daar een stuk in mee te gaan.  
 
Hét mongooltje bestaat niet 
Pieter heeft het syndroom van Down maar mijn ouders konden niet inschatten dat hij zo een zware 
medische problematiek zou hebben. Mijn ouders hebben zich geïnformeerd en je ziet kinderen met 
Downsyndroom die piano kunnen spelen, die meehelpen in de tuin, die babbelen,… Pieter heeft niets 
van dit  alles  ooit  gekund. Dus de  verwachtingen  die mijn ouders hadden  over het  syndroom  van 
Down bleken niet te stroken met hoe Pieter nu is. Voor mijn ouders is dat een blijvende verwerking, 
ze worden er elke dag mee geconfronteerd.  
 
Bewondering voor mijn ouders 
Ik bewonder mijn ouders enorm voor iedere keuze die ze heel bewust voor Pieter gemaakt hebben. 
Ik denk dat het voor  jezelf als ouder niet gemakkelijk moet zijn om te moeten beseffen dat  je kind 
eigenlijk niet thuis kan zijn.  Indien Pieter thuis gebleven was, was dit ten koste van de rest van het 
gezin en ook ten koste van hen. Mijn ouders kunnen hierdoor ook terug op vakantie gaan, dat zou 
anders niet mogelijk zijn.  
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Mijn mama zegt soms tegen mij  ‘chapeau hé, voor wat  je allemaal wil doen voor Pieter en  je bent 
uiteindelijk maar zijn zus’. Maar een mens doet dat zonder nadenken, denk ik.  Mijn ouders hebben 
veel meer zorgen met Pieter, ‘chapeau’ voor hen. Het gebeurt niet veel dat mijn ouders een weekend 
voor  zichzelf  hebben,  zij  blijven  altijd met  Pieter  bezig.  Als  zus  vind  ik  dat  anders,  ik  heb  geen 
verantwoordelijkheid te dragen, of toch veel minder.  Als ik er bij wijze van spreken een keer geen zin 
in  heb  dan  zeg  ik  ‘ga maar  alleen,  ik  ga  niet mee’. Maar  als ouder  kan  je  dit  niet  zeggen. Het  is 
natuurlijk je kind maar toch denk ik dat dit voor sommige ouders ook een opgave kan zijn. Ik denk dat 
er af en toe wel momenten zullen geweest zijn dat mijn mama liever voor zichzelf zou kiezen en dat 
ze  soms  ook momenten  heeft  dat  ze  liever  iets  anders  zou  doen  dan  bij  Pieter  op  bezoek  gaan. 
Normaal worden je kinderen groot en worden ze zelfstandig, op dat moment krijg je als ouders terug 
wat  tijd voor  jezelf. Maar bij mijn ouders  is dat niet zo. De zorg voor Pieter die blijft, hij blijft een 
zorgenkind voor hen. Heel  zijn  leven  lang vraagt hij diezelfde aandacht van  toen hij geboren  is.  Ik 
denk dat dit niet te onderschatten is voor mijn ouders om dit dag na dag te dragen. Je kan dan wel 
zeggen het is de liefde voor hun kind, maar toch vind ik het niet vanzelfsprekend. Ik bewonder mijn 
ouders daar enorm voor. Ze moeten voor Pieter ook steeds een stapje achteruit zetten en  telkens 
hun verwachtingen aanpassen. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan zie ik hen evolueren en dat is 
leuk. Je ziet hen elke keer wat vooruitgaan en denkt ‘weer  iets wat ze kunnen’. Maar bij Pieter was 
dit niet  zo. Hij  zal nooit  trouwen,  kinderen hebben, een huis bouwen,… Dat moet  volgens mij als 
ouder heel zwaar zijn om dat te moeten beseffen. Mijn ouders werden ook, toen Pieter zwaar ziek 
was, geconfronteerd met vragen zoals ‘mag hij nog gereanimeerd worden?’. Op die momenten was 
ik  heel  blij  dat  ik  toen  zus was  en  niets  hoefde  te  beslissen. Het  aanhoren was  voor mij  op  die 
momenten al moeilijk en ik was blij dat ik toen geen zware beslissingen moest nemen.  
Ik bewonder mijn mama omdat ze ondanks alles een heel sterke vrouw is, het is een niet te stuiten 
madam. Soms zeggen ze dit tegen mij ook. Ik heb die kracht van haar en Pieter heeft dat ook, hij  is 
ook niet kapot te krijgen.  
Pieter woont nu wel  in een voorziening,  toch wil dit niet zeggen dat het nu makkelijk  is voor mijn 
ouders. Mijn mama gaat nu elke zaterdag naar Pieter of ze haalt hem naar huis. Op de momenten dat 
hij  naar  huis  komt  is  het moeilijk  om  hem  ergens mee  naartoe  te  nemen.  Je moet met  zoveel 
factoren  rekening houden  zoals bijvoorbeeld met  zijn  epilepsie. Als hij  een  aanval doet dan  is hij 
daarna kwaad, dus het is niet evident om dan ergens anders te zijn dan thuis.  
 
Mijn ouders hebben het niet altijd even makkelijk 
Voor mijn mama  is het zorgen voor Pieter niet altijd even makkelijk. Ze zou Pieter voor geen goud 
willen missen en ook de mensen die ze daardoor aangetrokken heeft blijven haar altijd bij. Maar  ik 
denk dat het voor mijn mama niet altijd even evident is om voor Pieter te zorgen. Pieter heeft eens 
een periode gehad waarin hij erg agressief was, zo erg dat we hem niet meer de baas konden als hij 
naar huis kwam. De agressie was zo hevig dat ik hem bij wijze van spreken niet meer wou zien. Ik had 
er geen nood aan en mama ook niet. Hij had woedeaanvallen en kon heel lang zitten wenen. Toen zei 
mama zelfs dat ze niet graag meer ging. Dat is het enige moment dat ik mij herinner dat mama zelf 
zei van ‘pff dat doe ik niet graag meer’. Ze bleef natuurlijk op bezoek gaan bij Pieter maar dit waren 
geen makkelijke momenten voor haar.  In die periode  zag  ik er op  toe dat  ze niet alleen bij Pieter 
moest  gaan.  Ze heeft  toen nooit  expliciet  gezegd  van  ‘alstublieft  ga mee’.  Ze heeft me wel  laten 
weten hoe ze het zelf ervaarde en dan pik je daar natuurlijk op in.  
 
Sinds onze kinderen er zijn en mijn mama dus kleinkinderen heeft, denk ik dat het voor haar een nog 
groter uitdaging geworden is om een evenwicht te vinden in het verdelen van haar aandacht. Ze wil 
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ook  zorgen  voor  de  kleinkinderen maar  soms  lukt  dit  niet  door  Pieter.  Kleinkinderen  nemen  een 
bijzondere plaats  in  in het hart van grootouders. Maar bij mijn mama zit Pieter daar ook nog eens 
tussen.  Ik  denk  dat  dit  voor  haar  soms  fantastisch  en  hartverscheurend  tegelijk  is.  Ze  heeft 
kleinkinderen en ze heeft Pieter die een zorgenkind blijft en ze wil er voor beiden zijn.  
 
Verwachtingen van ouders naar later toe 
Mijn  ouders  hebben  geen  verwachtingen  naar mij  toe  ten  aanzien  van  Pieter.  Toen  ik  kind was 
hadden ze zeker geen verwachtingen omdat  ik toen nog te  jong was en nu hebben ze dit ook niet. 
Het is wel zo dat als zij op vakantie gaan ik tijdelijk contactpersoon ben voor Pieter. Vroeger toen ik 
daar  nog  te  jong  voor was, was  dit  een  vriend  van mijn  ouders. Maar  ondertussen  draag  ik  die 
verantwoordelijkheid.  Wanneer  er  met  mijn  ouders  iets  zou  gebeuren  dan  ben  ik  als  voogd 
aangewezen. Ik vind het een groot voordeel dat de voorziening waar Pieter nu is, een plaats is waar 
hij definitief kan blijven en alle zorgen krijgt. Op dat vlak moet ik mij later geen zorgen maken. Mijn 
ouders hopen denk ik wel dat we later, als zij er niet meer zijn, op dezelfde regelmatige basis contact 
zullen houden met Pieter zoals we dit nu doen en dat vind ik maar normaal ook. Doordat ik misschien 
een iets intensere band heb met Pieter dan Lucas zie ik dat niet als een verplichting maar doe ik dat 
met alle plezier.  
Mijn mama gaat  iedere zaterdagmiddag bij Pieter of hij komt naar huis. Maar naar mij toe heeft ze 
die verwachting niet, ze zegt dat ze alleen maar kan hopen dat ik zal verder doen zoals ik het nu doe. 
Alles wat ik voor haar en voor Pieter doe is mooi meegenomen. Mijn ouders willen zeker geen dingen 
eisen of opleggen aan mij. Het feit dat mijn ouders geen verwachtingen hebben ten aanzien van mij 
vind ik positief.  Als je druk gaat opleggen dan kan je tegengestelde effecten krijgen terwijl wanneer 
je niets verwacht dan kan je alleen maar krijgen. Je geeft ook gemakkelijker als er geen druk is. Als ik 
er nu voor kies om naar Pieter te gaan, dan ga ik ook echt voor hem, dan is het spontaan. Ik vind het 
heel  tof  dat mijn  ouders  dit  op  deze manier  doen.  Ze  hebben mij  nooit  laten  lijden  onder  hun 
problemen met Pieter. Ze hebben voor Pieter altijd het beste gewild maar nooit ten koste van mij. Ik 
denk dat er zeker gezinnen zullen zijn waar ze kinderen thuis willen houden omdat ze hun kind niet 
naar een voorziening willen brengen, maar dat dit dan  ten koste gaat van de andere kinderen.  Je 
moet dit natuurlijk gezin per gezin bekijken maar  ik denk dat er zeker gevallen zijn waar de andere 
kinderen er zwaar onder gebukt gaan. Ik vind dat mijn ouders wat Pieter betreft heel goede keuzes 
gemaakt hebben.  
 
Mijn ouders hebben ten aanzien van Lucas maar één verwachting en dat is dat hij af en toe mee op 
bezoek  gaat, willen of niet. Het  feit dat mijn ouders willen dat  Lucas meegaat bij  Pieter heeft  te 
maken met het  creëren  van  een band  tussen hen beide.  Ik denk dat dit  zeker bij  Lucas  een  stuk 
moeilijker is, hij staat er verder af. Mijn ouders zullen naar Lucas toe ook wel hopen dat hij later bij 
Pieter op bezoek gaat en dat hij dezelfde weg zal op gaan als ik. En dat hopen, dat is iets anders dan 
verwachten. Ik vind het zeer aangenaam dat mijn ouders ons tot niets verplichten, op die manier kan 
je alleen maar geven. 
 
Mijn mama daarentegen verwacht heel veel van zichzelf. Ze zou soms graag eens  iets anders doen 
dan bij Pieter gaan op zaterdag maar ze verplicht er zichzelf toe. Ze probeert ook zoveel mogelijk te 
combineren. Als ze bijvoorbeeld  in de  tuin wil werken dan neemt ze Pieter ook mee  in de tuin. Bij 
situaties waarin niet te combineren valt gaat Pieter voor.  
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Het evenwicht tussen mijn ouders 
Mijn ouders vullen elkaar in de zorg voor Pieter mooi aan. Mijn mama is een zeer emotioneel iemand 
wat maakt dat het zorgen voor Pieter emotioneel gezien niet altijd zo evident is. Mijn papa is eerder 
zakelijk, hij zal er op toezien dat alle administratieve regelingen voor Pieter in orde zijn. Wanneer er 
iets ontbreekt of er  is  iets niet correct wat betreft Pieter zijn  ‘papieren’ dan zal hij het onmiddellijk 
melden en proberen dit zo vlug mogelijk in orde brengen. Dat is mijn papa zijn manier om voor Pieter 
te zorgen. Mijn mama hoeft zich op dat vlak niets aan te trekken. Er is dus een zeer mooi evenwicht 
tussen mijn ouders.  
 

Mijn mama is een sterke madam 
Vorig  jaar  is er bij mijn mama borstkanker vastgesteld en  ze  is daar heel  sterk mee omgegaan. Ze 
moest toen ook alles voor Pieter blijven regelen en zelfs dan heeft ze nooit iets gevraagd aan mij, het 
komt zelfs niet in haar op. Ze zal zelf haar strijd strijden. Dat ze zo sterk is komt denk ik ook door alles 
wat  ze  al meegemaakt heeft met  Pieter. Met de problemen die  ze had met  Pieter moest  ze ook 
iedere keer weer verder en ik denk dat je daardoor telkens een stukje sterker wordt. Elke keer als er 
iets is met Pieter krijg je een deuk maar toch kom je er sterker uit.  
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7. Bijlagen 
 

Bijlage 1: Informed consent voor ouders minderjarige brussen 
 
Bijlage 2: Informed consent voor volwassen brus 
 
Bijlage 3: Topic‐lijst minderjarige brus 
 
Bijlage 4: Topic‐lijst volwassen brus 

106 
 



Bijlage 1 
 

Geïnformeerde toestemming - Informed consent 
 
Ondergetekende,  …………………………………………………………(naam  van  de  ouder)  verleent  zijn/haar 
toestemming  voor deelname  aan het onderzoek  ‘Belevingsonderzoek  bij  brussen  van  een  persoon 
met een beperking?’. Dit onderzoek peilt naar de beleving van broer(s) en zus(sen) (brussen) van een 
persoon met een handicap. 
 
Ik verklaar hierbij dat ik, 

- vrijwillig deelneem aan het onderzoek 

- voldoende uitleg heb gekregen over de inhoud en werkwijze van het onderzoek en dat ik de 
mogelijkheid had om bijkomende informatie te vragen 

- de  toestemming  geef  om  de  resultaten  op  een  vertrouwelijke  en  anonieme  wijze  te 
bewaren, te verwerken en te rapporteren. 

- op gelijk welk moment van het onderzoek mijn deelname kan stopzetten 

- ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de onderzoeksbevindingen 
kan krijgen. 

 
Ik ben bereid om mijn hieronder vermeld kind te laten deelnemen aan het onderzoek: 
 
Naam van het kind: …………………………………………………………………………… 
 
Het  is  voor mij  als  onderzoekster  belangrijk,  bij  controle  van  de  gegevens,  om  een  elektronische 
neerslag te hebben van het gesprek. Heeft u er bezwaar tegen dat het gesprek wordt opgenomen, 
daarna uitgeschreven en daarna gewist? U zal hiervan telkens op de hoogte worden gebracht voor de 
opname wordt gestart.    JA / NEE (omcirkel wat past) 
 
Voor akkoord, 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Plaats      Datum            Handtekening ouder 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Plaats      Datum            Handtekening van het kind 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Plaats       Datum            Handtekening onderzoekster 
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Bijlage 2 
 

Geïnformeerde toestemming - Informed consent 
 
 
 
Ondergetekende, …………………………………………………………(naam van volwassen brus) verleent zijn/haar 
toestemming  voor deelname  aan het onderzoek  ‘Belevingsonderzoek  bij  brussen  van  een  persoon 
met een beperking’. Dit onderzoek peilt naar de beleving van broer(s) en zus(sen) (brussen) van een 
persoon met een handicap. 
 
 
 
Ik verklaar hierbij dat ik, 
 

- vrijwillig deelneem aan het onderzoek 

- voldoende uitleg heb gekregen over de inhoud en werkwijze van het onderzoek en dat ik de 
mogelijkheid had om bijkomende informatie te vragen 

- de  toestemming  geef  om  de  resultaten  op  een  vertrouwelijke  en  anonieme  wijze  te 
bewaren, te verwerken en te rapporteren. 

- op gelijk welk moment van het onderzoek mijn deelname kan stopzetten 

- ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de onderzoeksbevindingen 
kan krijgen. 

 
Het  is  voor  mij  belangrijk  als  onderzoekster  belangrijk,  bij  controle  van  de  gegevens,  om  een 
elektronische neerslag te hebben van het gesprek. Heeft u er bezwaar tegen dat het gesprek wordt 
opgenomen  daarna uitgeschreven  en  daarna  gewist? U  zal hiervan  telkens  op de  hoogte worden 
gebracht voor de opname wordt gestart.    JA / NEE (omcirkel wat past) 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Plaats      Datum            Handtekening van de brus 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Plaats       Datum                   Handtekening onderzoekster 
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Bijlage 3 
 
Topic‐lijst: Jonge brussen 
 
Kennis over handicap ‐ Voorstelling broer/zus met een beperking 

- Wat weet je over de beperking van je brus? 
- Vertellen je mama en papa over de handicap? 
- Wat doet je zus of broer overdag? Verblijft nog thuis of op internaat,…? 
- … 

 
Ouders/andere broers of zussen 

- kan je met je ouders praten over de beperking van je broer of zus? 
- Kan je met je andere broers of zussen erover praten? 
- … 
 

 
Zorg 

- Moet je soms eens op je broer of zus passen? 
- Hebben ouders grotere of meer zorgen voor je broer of zus dan voor je andere brussen? 
- … 

 
Bezorgdheid 

- Ben je soms bang of denk je er wel eens over dat je broer of zus iets zou overkomen? 
- Ben  je  soms bezorgd over de  zorg die  je ouders hebben  voor  je broer of  zus? Bvb dat  ze 

verdriet hebben,…? 
- … 

 
 
Spel 

- Wat speel je zoal met je broer of zus?  
- Leuk of niet leuk om samen te spelen? 
- Zou je soms andere dingen met je broer of zus willen doen, op een andere manier met elkaar 

willen spelen? 
- Is er een verschil om met je broer of zus te spelen tov je andere brussen? 
- … 

 
Vrienden 

- Weten vrienden van je brus? 
- Praat je er met hen over? 
- Hoe reageren zij als je er iets over vertelt? 
- Begrijpen ze jou? 
- … 

 
Gevoelens 

- schaamte, twijfel, boos, … 
- tegenstrijdige gevoelens 
- … 
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Bijlage 4 
 
Topic‐lijst: Puber‐adolescent brus 
 
Voorstelling van broer/zus met een handicap  

- Heb je het gevoel voldoende te kennis te hebben over je zus met beperking? 
- Ouders voldoende info gegeven, daar open over? 
- Verblijf in het gezin of niet? 
- Hoe zou je je relatie met je zus omschrijven? 
- Zijn er dingen die zij bvb niet kan doen en jij wel? Denk je daar soms over na? 
- … 

 
Ouders 

- Is de handicap van je zus bespreekbaar? Kan je zowel positieve als negatieve gevoelens bij 
hen kwijt? 

- Hoe gaan je ouders om met de beperking van je zus? 
- Gevoel minder aandacht te krijgen van ouders? 
- … 

 
Vrienden/netwerk: 

- weten je vrienden dat je een zus met een beperking hebt? Vertel je hen daar wel eens iets 
over? 

- kan je bij je vrienden terecht om te praten over je zus? 
- Kan je bij je eigen zus terecht voor een babbel? 
- … 

 
Gevoelens: 

- Schaamte, schuld, jaloers (bvb omdat er meer aandacht gaat naar broer of zus met 
beperking),boosheid, eenzaamheid,  

- Verschil in beleving vroeger als je kleiner was tegen nu? Op welke manier? Gevoel 
problemen van handicap beter te kunnen plaatsen? 

- Tegenstrijdige gevoelens? 
- Hoe zou je relatie met je zus omschrijven? 
- … 

 
Zorg 

- Gevoel dat er veel of meer zorg gaat naar je zus? 
- Denk je er soms over na hoe de toekomst zal verlopen? Houdt dat je bezig?  
- Heb je soms vragen over de maatschappij en hoe die denkt over handicap? 
- Denk je er soms over na welke zorg jij later zou kunnen opnemen voor haar? Praat je daar 

soms over met je andere zus? 
- Weet je wat je ouders van jou verwachten, wordt er daar over gepraat? 
- … 
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Bijlage 5 
 
Topic‐lijst: Volwassen brus 
 
Voorstelling van broer/zus met een handicap  

- Ouders voldoende info gegeven, daar open over? 
- Verblijft hij in het gezin of niet? 
- Hoe zou je je relatie met je broer omschrijven? 
- Zijn er dingen die hij bvb niet kan doen en jij wel? Denk je daar soms over na? 
- … 

 
Eigen gezin 

- Hoe gaat je partner om met je broer? 
- Evenwicht vinden tussen je eigen leven en gezin en dat van je broer? 
- … 

 
Ouders/ andere brussen 

- Is de handicap van je broer bespreekbaar? Kan je zowel positieve als negatieve gevoelens bij 
hen kwijt? 

- Hoe gaan je ouders om met de beperking van je broer? 
- Gevoel minder aandacht te krijgen van ouders? 

- Werd er voldoende aandacht besteed om jou ook te informeren over je broer? 
- Het je het gevoel dat je steun ervaart aan je jongere broer als het gaat over jullie broer? 
- …  

 
Zorg 

- Hoe gaan je ouders om met de zorg voor je broer? 
- Had jij het gevoel betrokken te zijn bij de beslissingen? 
- Vind je dat je ouders een verschil maken in wie de zorg moet opnemen? Bvb jij als vrouw of 

als oudste van de twee kinderen. Of zie je bvb ook dat je ouders je jongere broer al een stuk 
voorbereiden op de zorg voor je broer? (bewust of onbewust) 

- Mate van betrokkenheid in het verleden? Wordt je bvb nu meer betrokken bij de zorg voor je 
broer? Of niet omdat je bvb al je eigen gezin hebt? 

- Huidige betrokkenheid vindt vaak  zijn oorsprong  in vroegkinderlijke ervaringen. Kan  je dat 
bevestigen of hoe denk jij daar over na? Ben je als het ware van kinds af betrokken geweest 
op je broer? 

- Heb je het gevoel in die zorg voor jullie broer dat je steun hebt aan je jongere broer? bvb als 
je kijkt naar de toekomst als je ouders er niet meer zullen zijn, denk je dan dat je samen met 
je jongere broer de zorg voor je broer met een beperking kan delen? 

- … 
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